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KRISLAI
Užteko ! Nixonas laukan ’ 
Unijų sukilimas 
Gražiai pasidarbuota
Ką gi atsakysi ? i
Svečias iš Lietuvos

- A. BIMBA -

Per beveik ketverius 
Richard Nixono prezidenta
vimo metus Vietname nete
kome daugiau kaip dvidešimt 
tūkstančių amerikiečių už
muštais ir apie 150,000 su
žeistais. Nuostoliai baisūs. 
O kiek išžudėme vietnamie
čių?!

Ir dabar jis peršasi j pre
zidentus dar ketveriems me- 
tams, kad galėtų toliau tęsti 
ši karą?!

Lapkričio rinkimuose 
Amerikos žmonės turėtų pa
sakyti: UŽTEKO! LAUKAN!

* * *
Dabar aišku, kad Ameri

kos Darbo Federacijos-In- 
dustrinių Organizacijų Kon
greso (AFL-CIO) aukštieji 
lyderiai su George Meany 
priešakyje nesitikėjo tokio 
unijų sukilimo prieš jų poli
tiką šių metų prezidentiniuo
se rinkimuose. Viena po 
kitos pačios didžiausios dar
bo unijos pasisako už 
McGoverno kandidatūrą.

Jau sudarytas centrinis 
uncijų komitetas demokratų 
partijos kandidatų išrinkti. 
Jame atstovaujamos; dvide
šimt penkios nacionalinės 
unijos. Jos visos bendrai 
turi apie šešis milijonus na
rių.

Federacijos prezidentas 
Meany gąsdina tas unijas iš
metimu iš Federacijos. Bet 
nesimato, kad jos atsiklauptų 
ir prašytų pasigailėjimo.

* * *
Labai gražiai pavyko ir 

Worcesterio spaudos naudai 
piknikas. Usteriečių gražiai 
pasidarbuota. Didelis, nuo
širdus jiems ačiū.

Pikniką labai paįvairino 
mūsų Aido Choro mokytojos 
Mildred Stensler greitomis 
sudaryta puiki dainų progra
ma. Šlovė ir padėka solis
tams - Al. Dupšai, Nelei 
Ventienei, Viktorui Beke- 
riui, Jonui Sabaliauskui. 
Skaitlingoje publikoje taipgi 
mačiau solistes Ameliją 
Jeskevičiutę ir Oną Dirve- 
lienę, bet dėl nesusitarimo 
iš anksto, jos su savo pro
gram^ scenoje nepasirodė.

Olympijos parkas nedaug 
tepasikeitęs - gražiai, šva
riai atrodo. Matyt, naujieji 
savininkai neblogai verčiasi.

* * *
Johnsono prezidentavimo 

laikais buvęs valstybes pro
kuroras Ramsey Clark lan
kėsi šiaurės Vietname. 
Savo akimis matė baisius 
Amerikos bombėrių pądary- 
tus kraštui ir žmonėms nuo
stolius. Dabar jis griežtai 
reikalauja karą nutraukti. 
Smerikia Nlxoną. Ga'ilisi, 
kad prie Johnsono jis neko
vojo prieš karą. Yra žiau
riai valdžios žmonių puola
mas.

SVEIKINAME LDS SEIMO DELEGATUS
, i/:.;.;-—iim   ... ...•.l::.'. ; ■........ 

Prez. Nixonas pilnai 
kontroliuoja repub- ų 
likonų konvenciją

Miami Beach, Fla. - Na- 
.cionalinė republikonų kon
vencija prasidėjo rugpiūčio 
21 d. Nixono vadovaujama 
konservatyvių mašina yra 
pilnoje konvencijos kontro
lėje. Kongresmano McClos
key vadovaujami liberalai 
mažai tegali pasirodyti, kai 
kiti vadinamieji liberalai 
nuėjo kartu su Nixonu.

Flamingo Parke apsistoję 
antikariniai kovotojai nuolat 
demonstruoja ir piketuoja 
konvenciją. Jie reikalauja

16,000 parašų komunistų 
kandidatams sostinėj

Washingtonas. - Pirmu 
kartu sostinės istorijoje ko
munistų kandidatai gavo dau
giau kaip 16,000 piliečių pa
rašų. Tai skaitoma didžiu
liu komunistų laimėjimu.

Miesto tarybos kambaryje 
įvykusioje spaudos konfe
rencijoje buvo parodyta pilna 
peticijų dėžė. Rinkimų tary
bos viršininkas atmetė 132 
peticijas su 2,800 parašų, 
kurios esą netinkamai išpil
dytos. Kandidatams sosti
nėje reikia 13,148 piliečių 
parašų. Komunistų kandida
tai turi daugiau parašų, negu 
reikia.

DETROITAS. -83% Jung
tinės Automobilių Darbinin
kų unijos pasisako už Nixono 
sumušimą rinkimuose, at
metė AFL-CIO prez. Meany 
“neutralumą”.

Jis sako: Štai Vietnamo 
vaikutis. Žiūri į tave, ame
rikietį, išplėtęs akis ir klau
sia: “Kodėl Jūs mus bom
barduojate”?

Clark sako: “Ką aš turiu 
jam atsakyti”?

* * *
šiuo tarpu Jungtinėse Val

stijose lankosi Įžymus Lie
tuvos poetas, veikėjas ir 
laikraščio “Gimtasis kraš
tas” redaktorius Vacys Rei- 
meris. Veikiausia čia už
truks iki rudens. Bandyki
me New Yorke ir kituose 
miestuose surengti su juo 
susitikimus.

Jis yra apsistojęs Chica
goje pas, draugus Jokubkas. 
Žada pasiekti net ir tolimąjį 
San Francisco.

Pastaba svečiams iš Lie
tuvos: Kodėį ruošdamiesi į 
mūsų šalį, pa miršta te Bos
toną ir kitas Naujosios An
glijos vietoves? Kaip tik 
Bostone prasidėjo Amerikos 
revoliucija. . . 

pakeisti platformos punktus 
karo ir kitais klausimais. 
Nixono siūlymai karui tęsti 
iki laimėjimo platformon 
įrašyti. Tai pasako platfor
mon Įrašytas punktas, kad 
amerikiečiai pasitrauks iš 
Vietnamo tik po kelių mėne
sių, kai bus karo belaisviai 
namo paleisti.

Konvencijai pasibaigus, 
republikonų kandidatai Nixo- 
nas ir Agnew susirems su 
demokratų kandidatais Mc 
Governu ir Shriveriu.

STOCKHOLMAS. -Švedi
jos komunistai sukėlė 100,- 
000 kronų ($20,000) Vietna
mo liaudies paramai.

Didieji bankai 
grobia mažuosius

Kopenhaga. - Danijoje 
1971 m. bankų skaičius su
mažėjo nuo 87 iki 79. Di
dieji bankai pagrobė mažes
nius bankus. Bendras fi
nansinis biznis padidėjo, bet 
bankų skaičius sumažėjo.

Tais pačiais metais Dani
joje atidaryti du nauji ameri
kiečių bankai.

Mirė Ona Kubilienė

Po sunkios ir ilgos ligos, 
rugp. 20 d., mirė žymi dai
nininkė chicagietė Ona Ku
bilienė.

Lavonas buvo pašarvotas 
Ridiko koplyčioj, o rugp. 24 
d. palaidotas Liet. Taut, ka
pinėse.

šią liūdną žinią telefonu 
pranešė velionės vyras prof. 
B. Kubilius. Mūsų, “Lais
vės” kolektyvo didelė užuo
jauta prof. Kubiliui. Plačiau 
apie velionę bus pranešta 
kitose laidose.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 2-asis 
seimas įvyks rugpiūčio 25 ir 26 dienomis 
Pick-Congress Hotel, Chicagoje. Pirmoji se
sija prasidės 10 vai. ryto. Poseiminis banke
tas įvyks šeštadienio vakare, rugpiūčio 26.

Linkime LDS seimo delegatams geriausių 
sėkmių aptarti klausimus - kurie galėtų prisi
dėti prie organizacinio LDS sustiprinimo.

Žmonija, susirūpinusi oro teršimu pasaulyje, kartu mato 
nelaimingą atmosferos teršimą Pietų Afrikoje, Rodezijoje 
ir kitur, kur praktikuojamas aparteidas (baltųjų palaikomas 
rasinis paskirstymas, rasinė’diskriminacija). Pasaulio 
atmosferą taipgi teršia Jungtinių Valstijų vedamas karas 
Vietname.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
ŠEŠTOJI POILSIO įSTAIGA

Tūkstančiai kolūkiečių, 
tarybinių ūkių darbininkų, 
specialistų kasmet pabuvoja 
Žemės ūkio darbuotojų poil
sio įstaigi^susivienijimo sa
natorijose, poilsio namuose 
šventojoje, Palangoje, kitose 
mūsų kurortinėse vietovėse.

Dar vieni sezoniniai poil
sio namai “Dobilas” neseniai 
pradėjo veikti Nidoje. Jie 
sulaukė pirmųjų poilsiauto
ju

Tai šeštoji poilsio Įstaiga, 
esanti minėtojo susivieniji
mo žinioje.

A. VINGELYTĖ

* * *

GIRIOS MUZIEJUS

Visoje respublikoje žino
mas Druskininkų miškų ūkio 
miškininkas, žemės ūkio 
mokslų kandidatas Algis Va
lavičius. Tai jo pastangų 
dėka Druskininkai turi nuo
stabųjį “Saulės taką” palei 
Ratnyčėlę, originalias miško 
trobeles prie kelių.

Neseniai Dzūkijos šilų pa
unksnyje iškilo dar vienas 
namelis "ant vištos kojos”. 
Jame - keletas erdvių menių, 
išpuoštų pušimi, ąžuolu, 
egle, beržu. Kiekvienoje 
menėje - atitinkamo medžio 
baldai. Čia bus eksponuo
jami senoviniai daiktai, sie
nas papuoš žvėrelių iškam
šos, briedžių ragai, šernų 
iltys. G. ALPIS

MIŠKO DOVANŲ TONOS

KELMĖ, Vasara - darbų 
metas ne tik žemdirbiams. 
Dar gegužės mėnesį sezoną 
pradėjo ir miškų sakintojai.

- šiemet sakai bėga ge
rai, - džiaugiasi Kauno miš
kų chemijos ūkio Kelmės ra
jono Šaukėnų sakinimo meis- 
trijos vyr. meistras Algir
das Songaila, - iki liepos pir
mosios gauta 6 tonoms 300 
kilogramų sakų, pusmečio 
planas Įvykdytas 101 pro
centu.

Geru žodžiu meistrijoje 
minimi rėžėjai Pranas Za- 
jančauskas, Liudas Žalpys, 
sėmėjos Stefa Mockienė, 
Bronė Vaičiukienė ir kiti. 
Liepos mėnesio planas - 3,5 
tonos kvapių sakų - jau be
veik įvykdytas.

G. GRIŠKEVIČIUS

Koalicija prieš 
republikonus

Miami, Fla. - Taikos koa
licija jau pradėjo protesto 
veiklą prieš republikonus. 
Pereitą savaitę pradėti pro
testo piketai arti republikonų 
konvencijos salės.

Republikonų konvencijos 
metu demonstracijos ren
giamos kasdien. Taikos de
monstrantai reikalauja Įdė
ti Į republikonų platformą 
vietnamiečių 7 punktų taikos 
planą, kuris užtikrintų taiką 
Indokinijoje.

Studentų kongresas 
pasmerkė rasizmą 

ir imperializmą
Washingtonas. - 25-asis 

metinis Nacionalinės Stu
dentų Sąjungos kongresas 
vienbalsiai pasmerkė rasiz
mą namie ir užsienyje, taip
gi Jungtinių Valstijų impe
rializmą. Nusitarė prieš 
tai griežtai kovoti.

Rezoliucijoje karo klausi
mu pasisakė už tarptautinį 
solidarumą su Vietnamo 
liaudimi, už paramą Vietna
mo našlaičių ligoninei irt. t.

Anglijos uostų darbininkai 
laimėjo streiką

LONDONAS. - Anglijos 
kaliniai tebestreikuoja. Jie

Londonas. - Anglijos uos
tų darbininkai baigė 18 dienų 
streiką su laimėjimu, nors 
ne visi reikalavimai buvo 
patenkinti.

Streiko metu valdžia pa
skelbė nepaprastą šalyje pa
dėtį ir mobilizavo armiją 
streikui laužyti, kai grėsė 
maisto trūkumas kai kuriuo
se miestuose. Bet streikas 
buvo baigtas pirma, negu 
valdžia panaudojo armiją 
prieš streikierius.

CLEVELAND. -Ohioval
stijos AFL-CIO centralinė 
taryba nusitarė remti demo
kratų kandidatus.

Kviečia visas šalis 
ginti taiką

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Kurt Wald
heim, keliavęs Europoje, Af
rikoje ir Azijoje, atsišaukė į 
visas šalis, ragindamas ko
voti už taikos išlaikymą.

Taikos reikalas priklauso 
ne vien didžiosioms valsty
bėms, bet kartu ir mažo
sioms, pareiškė Waldheim.

BEVERLY HILLS, Calif. - 
Mirė pasauliniai pagarsėjęs 
pianistas Oscar Levant, 65 
metų amžiaus.

Kongresas reikalauja Nixono 
administracijos nieko nedel
siant baigti karą Indoki
nijoje.

Kongresas griežtai pa
smerkė amerikinio imperia
lizmo naudai skerdynes In
dokinijoje, kolonializmą 
Puerto Rikoje, rėmimą ra
sistų valdžių Pietų Afrikoje 
ir Rodezijoje, ekonominę ir 
politinę blokadą prieš Kubą 
ir Čilę.

sudarė savo uniją, kuri rei
kalauja pagerinti kalėjimuo
se sąlygas.

Kissinger is vėl 
slaptai tarėsi

Washingtonas. - Nixono 
patarėjas Henry Kissingeris 
vėl buvo nuvykęs Į Paryžių' 
ir su šiaurės Vietnamo dele
gacijos vadovais tarėsi jau 
trečią kartą. Taipgi buvo 
nuvykęs J Pietų Vietnamą 
pasitarimui.

Grįžęs jis raportavo prez. 
Nixonui apie pasitarimų pa
sekmes, kurios viešai kol 
kas neskelbiamos.

Partizanai išsprog
dino amuniciją

Saigonas. - Arti Pietų 
Vietnamo sostinės partiza
nai išsprogdino 2 didžiulius 
amunicijos sandėlius. Mū
šiai siaučia tik už poros 
desėtkų mylių nuo sostinės, 
taipgi kituose frontuose.

Kambodijoje liaudies jė
gos daužo sėkmingai val
džios jėgas. Laose taipgi 
partizanai kaujasi su val
džios jėgomis.

Neutralių šalių 
konferencija

Georgetown, Gvajapa.
Taip vadinamų “trečiojo pa
saulio” neutralių 66 valsty
bių užsienio reikalų ministrų 
konferencija čia Įvyko.

Konferencijoje ' dalyvavo 
pirmą kartą Pietų Vietnamo 
revoliucinės valdžios minis
tras ir Kambodijos liaudies 
valdžios atstovas princas Sl- 
hanoukas.
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Šnipo ir provokatoriais 
pasidarbavimas

Vietnamo karo pažangieji veteranai turi įsteigę savo 
organizaciją (Vietnam Veterans- Against War) kovai už 
šio- karo nutraukimą. Tai, kol kas, nėra labai plati 
organizacija, bet ji užima labai garbingą vietą kovotojų 
už taiką fronte.

Neseniai valdžia suareštavo ir patraukė teisman šešis 
šios organizacijos veikėjus. Jie kaltinami, kad jie slaptai 
konspiravę užpulti Republikonų partijos suvažiavimą ir jį 
“sugriauti”. Kai šie žodžiai pasieks mūsų skaitytojus, 
teismas veikiausia jau bus išnešęs savo nuosprendį.

Paaiški, kad FBI (Federal Bureau of Investigation) buvo 
pasiuntęs į veteranų organizaciją šnipą, su įsakymu jam 
kalbėti ir veikti labai “kairiai”, o paskui už tuos veiksmus 
suversti kaltę ant kitų organizacijos narių, kad juos būtu 
galima suimti ir nubausti, kas reikštų, aišku, organizacijos 
sugriovimą. v

Tai šitokiomis* bjauriomis priemonėmis Nixono valdžia 
šiandien siekia nuslopinti taikos šalininką balsą. Tie, ku
rie pasiuntė provokatorių William Lemmer į Vietnamo 
Veteranų Prieš Karą organizaciją, yra biaurūs krimina
listai. Jie turėtų būti suimti ir skaudžiausiai nubausti.

Didžiosios jėgos ir 
pasaulinė taika

Jungtiniu Tautą sekretorius Kurt Waldheim jau paskelbė 
savo raportą Generalinei Asamblėjai, kuri pradės pošė- 
džiauti tiktai rudenį. Šiame savo pranešime sekretorius 
padarė pareiškimą, kuris jau atkreipė pasaulinės spaudos 
dėmesį. Jis sako, kad praėjo laikas, kai kelios didžiosios 
jėgos (valstybės-šalys) faktinai vienos nuspręsdavopasau- 
linės taikos likimą. Dabartiniai laikai, girdi, reikalauja 
pasaulinės taikos išlaikymui didesnio pripažinimo mažąją 
valstybią bei šaulių vaidmens. Ją yra daug visuose konti
nentuose. Militariniai jos tebėra “bejėgės”, tiesa, bet 
negalima tol’eruoti, kad saujelė didžiąją valstybią viso pa
saulio reikalus spręstą ir tvarkytu, pagal savo tam tikęus 
interesus laikas nuo laiko uždegtą pasaulįkarogaisru, kaip 
darydavo praeityje.

Sekretoriaus Waldheimo pakelta mintis tebesiriboja 
spaudos skiltimis. Šiuos žodžius rašant, dar nėra pasi
girdęs nė vienos didžiosios valstybės balsas vienaip ar 
kitaip. O jos turės pasisakyti.

Teoretiškai, žinoma, labai teisingas principas visas 
jėgas, dideles ir mažas, traktuoti vienodai. Tuo labai de
mokratišku principu yra pagrįsta Generalise Asamblėja. 
Jos susirinkimuose, diskusijose ir tarimuose kiekviena 
Jungtinių Tautą narė turi lygą balsą. Bet Saugumo Tary
ba jau sudaryta skirtingu, visiškai “nedemokratišku” prin
cipu. Joje penkios didžiosios šalys yra pastovūs, neren
kami nariai. Jomis yra: Jungtinės Valstijos, Tarybą Są
junga, Anglija, Kinija ir Prancūzija. Kiekviena ją turi 
teisę Tarybos daugumos jam nepatinkamą nutarimą vetuoti 
(atmesti, panaikinti). Čia nesiskaitoma su jokia de
mokratija.

įdomu, kad,siūlydamas didesnį vaidmenį pripažinti ma
žosioms jėgoms, sekretorius nepasiūlė pakeisti Saugumo 
Tarybos struktūrą. Tai kokioje formoje tas vaidmuo 
turėtu pasireikšti?

Demokratų klaida

»

Laisvė

Kas ką rašo ir sako
AIRIJOS DARBININKŲ 
PASIDALIJIMAS - 
didžioji Nelaime

Savaitraštis “Guardian” 
savo vedejnajame “Irish 
Crisis” (rugp. 16 d.) didelę 
dali kalties už Įvykius šiau
rinėje Airijoje priskiria 
darbininku klasei. Ji esanti 
pasidalijusi i katalikus ir 
protestantus. Religinių 
prietaru apakinta, “protes
tantiškoji Šiaurinės Airijos 
darbininku klasė”, sako laik
raštis, “sutiko priimti iš 
savo buržuazijos saujelę 
mažą privilegiją. Mainais 
už tas privilegijas jinai bur
žuazijai parūpino fašistinius 
truperius ir pagimdė tero
ristines organizacijas, kū- 
rios užpuldinėja taikius ka
talikiškus demonstrantus, 
kurie siekia tik paprasčiau
sią civiliniu teisią. Re
zultatas toks, kad gyvenimo 
lygis abieju darbininką gru- 
pią - kataliką ir protestantą - 
labai žemai nukritęs”.

Taip pat, žinoma, laikraš
tis smerkia kraštutinius ele
mentus iš taip vadinamos 
Airijos Republikoniškos Ar
mijos, kurie savo veikla ir 
taktika neleidžia išvystyti 
masini judėjimą už Šiaurės 
Airijos išlaisvinimą.

Laikraštis labai abejoja, 
kad Anglijos pasiąstoji ar
mija su savo teroru išspręs
tą pagrindinius klausimus, iš 
kurią ši krizė yra iškilus.

laikraštyje skaito- 
koks ten “Bendras 
Komitetas” buvęs 
prezidentą Nixona

PREZIDENTAS NIXONAS 
“ VADUOTOJUS” SUVYLĘS

Viename lietuvišku reak
cininką 
me, kad 
Baltijos 
“prašęs
liepos 28 dieną priimti ko
miteto narius. Prezidentas 
buvo prižadėjęs tai padaryti, 
bet paskutinę dieną Baltieji 
Rūmai pranešė, kad prezi
dentas dabartiniu laiku nega
lės priimti komiteto. . . 
Blogiausia, kad latviai kalti
na lietuvius dėl neįvykusio 
pasimatymo su prezidentu. 
Jie tvirtina, kad lietuvią tar
pe yra daug žmonią, norinčią 
landžioti po Įvairias Wa
shingtone Įstaigas ir ban- 

Į dančią kalbėti A merikos lie- 
i tuvią vardu”. I

susirinkimuose, jis to nesle
pia ir pasikalbėjimuose su 
Amerikos lietuvių organiza
cijų atstovais”.

“Vadavimo” biznis smar
kiai smunka. Suvędžioti 
Amerikos lietuviai, kurie 
buvo “veiksniais” patikėję, 
atsidaro akis ir atsisako to
liau jų raketą doleriais rem
ti. Tai, aišku, labai blogai 
veikia į Alto pirm. dr. Bo
belio ir jo kolegą savijautą. 
Nėra jokia paslaptis!, kad 
baisiai prastai jaučiasi ir 
ąienševikų laikraščio galvo
čiai. . o

* * *
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Sveiki, mieli Draugai
LAISVIECIAI!

* * *

* * *
GRYNIAUSIAS ABSURDAS !

Šioje šalyje veikia federalinis įstatymas, kuris verčia 
televizijos ir radijo sistemą savininkus duoti lygą laiką 
įvairioms politinėms partijoms per rinkimus agituoti už 
savo prezidentinius kandidatus. įstatymas geras, tei- 
singas.

Dabar nei iš šio, nei iš to, Demokratą partijos kandida
tas senatorius McGovern duoda Kongresui pasiūlymą, kad 
jis tą įstatymą atšauktą, panaikintą. Jis siūlo, kad tik 
dviems didžiosioms kapitalistinėms partijoms būtą duota 
lygus laikas televizijoje ir radijui dėstyt savo rinkimines 
platformas ir agituoti už savo kandidatus.

. Tai klaidingas pasiūlymas. Jis turėtą būti atmestas.
Antai, Komunistą Partija ir Liaudies Partija turi savo 

kandidatus. Kapitalistinėms partijoms, kurios ir taip turi 
milijonus dolerią rinkiminei kampanijai, duoti nemokamo 
laiko televizijoje, o šioms biednoms partijoms tosprogos 
.nesuteikti, labai neteisinga, labai nedemokratiška.

Beje, kai kurios televizijos sistemos jau pasiūlė šioms 
kapitalistinėms partijos po keletą nemokamo laiko valandą’. 
Teismai turėtą joms uždrausti tai daryti, jeigu jos tiek 
pat nemokamo laiko nesuteikia mažosioms partijoms.

Netenka abejoti, kad šis nedemokratiškas sen. McGovern 
nusistatymas atstums nuo jo kandidatūros daug žmonią, 
kurie yra nusistatę už lygias teises visoms politinėms 

• partijoms per prezidentinius rinkimus. z

Kanadoje gyvenančių pa
bėgėlių “N. L.” (rugp. 9 d.) 
skaitome: “A. Sniečkus
prieš ^Lietuvos jaunimą ”.

Susirūpinome. Juk tą 
gerą žmogų, seną kovotoją 
puikiai pažįstame. Kas gi„ 
su juo galėjo pasidaryti, kad 
jis jau “prieš Lietuvos jau
nimą”?

Pasirodo, kad Komunistų 
Partijos Centro Komiteto 
plenume smarkiai kritikavo 
Sniečkus tuos jaunuolius, ku
rie “iššaukiamai apsirengę, 
ilgais plaukais, nekukliai el
giasi”. Ot, “N. L.” nelai
mingam redaktoriui Snieč
kus jau- ir “prieš Lietuvos 
jaunimą”!

Ar begalima įsivaizduoti 
didesnį absurdą!? Negali
ma. Kaip tik susirūpinimas 
kai kuriais jaunuolių netin
kamais poelgiais parodo 
Sniečkaus Lietuvos jaunimui 
meilei, o ne priešingai.

Ar rasi Amerikoje tokį 
rimtą veikėją, kuris nekri
tikuotą čionai kai kurių jauną 
žmonių hipinių poelgių? 
Kritikuoja, nes jie myli jau
nimą, • stengiasi išmokyti, 
šviesti, taisyti ir šalinti jų 
ydas. Lygiai taip elgiasi ir 
Lietuvos Komunistų Partijos 
pirmasis sekretorius ir kiti 
Lietuvos vadai bei veikėjai.

IR ČIA TECHNIKA PAVADAVO 
SUNKŲ RANKŲ DARBĄ

Tie, kurie esame gimę ir 
augę Lietuvoje, puikiai atsi
mename labai Įkyrų liną ro
vimo darbą. Bet jeigu tada 
kas nors,būtu mums sakęs, 
kad ateis laikai, kai ir linus 
bus galima rauti mašina, 
mes būtumėme niekaip to
kiam pranašui netikėję. Bet 
štai dabar Vilniaus “Tieso
je” (rugp. 8 d.) skaitome tokį 
pranešimą:

“BIRŽAI. Vos pagelto li
neliai “Raudonosios vėlia
vos” kolūkyje, Į ją plotus at
skubėjo traktorininkas J. 
Lėliukas ir kombainininkas 
J. Kateivą. Sumanūs nrįecha- 
nizatoriai kasdien nurauna 
po 5-6 hektarus liną.

Galvenos džiovinamos 
specialiai įrengtoje džio
vykloje, po to kuliamos, ir 
netrukus geriausi sėmenys 
vežami parduodi valstybei”.

Kokia pažanga!
* * *

SMUNKA BIZNIS, 
GENDA SAVIJAUTA

Pastatęs klausimą “Kaip 
jaučiasi Alto pirmininkas?” 
Chicagos menševiką laik
raščio redaktorius atsako:

“Nekaip. Nekaip jaučiasi 
ne tiktai Alto pirmininkas, 
bet ir didelė Amerikos lietu
viu dauguma. Su pirmininku 
šiuo reikalu nesikalbėjome, 
bet iš jo pareiškimą žinome, 
kad nėra pagrindo gerai sa-, 
vijautai. Alto pirmininkas 
tai neslepia. Jis tai aiškiai 
ir nedviprasmiškai pasako

JO MOKSLINIS PALIKIMAS - 
DIDELIS ĮNAŠAS Į 
LITUANISTIKĄ 

•>

Neseniai Amerikoje mirė 
kalbininkas profesorius An
tanas Salys. “Gimtasis 
kraštas” (rugp. 3 d.) rašo:

“Mus pasiekė skaudi ži
nia: Philadelphijoje mirė
įžymus lietuvių kalbininkas 
prof. Antanas Salys. Jo bi
čiulius Lietuvoje jau buvo 
pasiekusios žinios apie sun
kią A. Salio ligą.

Profesorius susirašinėjo 
su savo kolegomis Tarybą 
Lietuvoje, rūpinosi moksli
niu darbu. Visai neseniai, 
liepos 21 dieną, A. Salys 
pradėjo aštuntą gyvenimo 
dešimti. <

. o .Gimė A. Salys Rake
tės kaime, netoli Salantą. 
Pačioje jaunystėje atsisklei
dė dideli kalbininko sugebė
jimai. Nepaprastai kruopš
čiai dirbdamas, A. Salys ne
truko iškilti i įžymiausius 
lietuvių kalbininkus. 1929 
metais apgynęs . disertaci
ją apie žemaičių tarmes, A. 
Salys visą gyvenimą vaisin
gai darbavosi /lietuvių kalbos 
moksle, kurį praturtino sa
vitais, reikšmingais dar
bais. Nuo 1947 metų prof. 
A. Salys dirbo Pennsylvani- 
jos universitete Philadelphi
joje. Reikšmingas įvykis jo 
gyvenime buvo apsilankymas 
Tarybą Lietuvoje 1969 me
tais, kur jis ne tik intensyviai 
dirbo mokslinį darbą, bet 
ir įdėmiai stebėjo mūsų nau
jąjį gyvenimą, plačiai ben
dravo su senais ir naujais 
pažįstamais. Argumentuo
tas, įžvalgus prof. A. Salio 
pasisakymas už emigracijos 
ryšius su naująja Lietuva su
silaukė didelio atgarsio.

Prof. A. Salio mokslinis 
palikimas - didelis įnašas į 
lituanistiką. Jo mirtis yfa 
skaudus nuostolis lietuvių 
kalbos mokslui, kuriam jis 
ruošė naujus darbus”.

PASIKVIESI U AŠ MAMYTĘ

* * *
PRAŠO PASISKUBINTI

Draugą kanadiečią “Liau
dies Balse” (rugp. 11 d.) Z. 
Janauskas rašo:

“Žodis dėl mūsą jubilieji
nės LB laidos. Ji planuoja
ma išleisti spalio pabaigoje. 
Atrodo, dar laiko daug. Bet 
faktinai laiko visai maįa. 
Kurie planuojate tai laidai ką 
parašyti ar sveikinimą duoti, 
atlikite tą dabar nieko nelau
kiant.

Priedas turės būti paruoš
tas dirbant viršlaiki laikraš
ti išleidžiamomis savaitė
mis. Tad nusivelavę raštai 
ar sveikinimai^ gali palikti 
sekančioms laidoms, nusen- 

1 ti ir likti beverčiais”.

Sniego pusnys iškorėjo,
Nes saulutė glamonėjo

Visą dieną tartum mama
Prie didžiulio mano namo.

Vėl balutė atsirado
Vietoje storiau šio ledo.

Bėginėju aš mažiukas
Savo kieme kaip ožiukas.

Kailinukų plaukas styro, * 
Kas nematė tokio "vyro”?

O kačiukas mano rainas
Į varnėnus tingiai dairos.

Tik staiga tartum kiškutis,
Aš prišokau prie vagutės.

Čia Žibuoklių melsvos akys
Iš po grumsto linksmai merkias

Bėgsiu pasikviest mamytę,
Dovanosiu jai gėlytę, 

Šiandien kovo aštuntoji
Tai ir pernai jau žinojau.

O. GAUDEŠIENĖ
Vilnius

Be abejo, jau girdėjote, 
kad mūsą respublikoje dabar ; 
vieši Įžymus svečias-TSRS 
Ministrų Tarybos pirminin
kas A. N. KOSYGINAS. Jis 
jau nebe pirmus metus atos
togas praleidžia Lietuvoje. 
Kaip ir visada, jis ne tiktai 
ilsisi, bet ir stengiasi pla
čiau susipažinti su respub
likos gyvenimu, bendrauja 
su platesne visuomene. Vos 
neseniai atvykęs, draugas 
.KOSYGINAS jau suspėjo ap
lankyti Klaipėdos rajono 
Priekulės tarybinį ūkį, su
sipažinti su jo ekonomika, 
pasikalbėti su atvykusiais iš 
įvairių Žemaitijos vietų dar
buotojais ir žemės ūkio dar
bininkais. Domisi jis ir ko
lūkiais, o taip pat pramonės 
įmonėmis, mielai pasikalba 
su kolūkiečiais ir darbinin
kais.

Džiugu, kad mūsą respub
lika užima vieną pirmutinią 
vietą tarybinių respubliką 
tarpe žemės ūkio gamyboje. 
Apie tai liudija aukštas grū
dinių derlius, kurs pernai 
pasiekė beveik 27 centnerių 
iš hektaro vidutiniai. O yra 
kolūkių ir tarybinių ūkią, 
kuriu vidutinis derlius siekia <
net 48-50 centneriu. Ir rei
kia neužmiršti, kad pas mus 
Skaičiuojama centneriais, 
turinčiais 100 kilogramų, o 
ne 50 kilogramu, kaip būdavo 
buržuaziniais laikais. 
Džiaugiamės ir aukšta mė
sos, pieno bei kitų žemės 
ūkio gaminiu produkcija.

UŽGRIUVO LIŪLYS

Dabar ’ pati rugiapiūtė. 
Deja, vietomis pradėjo dide
lės liūtys, javai suploti, sun
ku jūės’nupiauti kombainais. 
Tokį vaizdą mačiau neseniai 
būdamas Telšių rajone, ne
toli Varnių, kur dideliuose 
plotuose rugiai ir miežiai 
sugulę prie žemės. Tačiau 
ieškoma .būdų derliui nuimti 
be didesnių nuostolių, atitin
kamai pritaikant kombainų 
prietaisus.

Supirkdama ' žemės ūkio, 
produktus iš kolūkių, valsty
bė moka geras kainas. Tai 
užtikrina dideles pajamas 
kolūkiečiams. Ne veltui sa
koma, kad niekada Lietuvos 
kaimas nebuvo taip pinigin
gas, kaip dabar. Ne veltui 
visur matyti augant gyven
vietėse gražius mūrinius na
mus, solidžius ūkinius pa
status, šąunįus kultūros na
mus. .

Visada malonu pabuvoti 
kaime, matyti puikų sutarti
ną darbį ir džiugius valstie
čių veidus, kai jie susirenka 
pasilsėti ir pasilinksminti, 
pažiūrėti kino, pasiklausyti 
koncerto ar stebėti teatro 
vaidinimą. Plačia srove at
plūdo i Lietuvos kaimą ir 
elektros šviesa ir dvasinė 
šviesa gausios spaudos, kny
gų ir įvairią kultūrinių pra
mogų pavidale.

Visos tos priemonės pade
da Lietuvos kaimui sparčiai 
kilti kultūroje, naikina senas 
atgyvenas, kurių viena pik
čiausią yra girtavimo papro
tys. Kova prieš tą ydą da
bar ypatingai paaštrėjo ir 
reikia tikėtis, kad ji bus sėk
minga.

moksleiviu. Pasirodo, tiek 
abiturijentą pernai buvo vien 
bendrojo lavinimosi mokyk
lose, esančiose Švietimo mi
nisterijos žinioje. Tai ne
skaičiuojant tūkstančius, ku
rie baigė Įvairius techniku
mus bei specialias mokyklas. 
Buržuazines santvarkos me
tais gi iš viso Lietuvoje te
buvo apie 25,000 gimnaziją 
ir progimnaziją mokinią. t

Žinoma, tas nepaprastas 
išsimokslinimo pakilimas 
sukelia nemažai Įvairią 
problemą. Tačiau kaip toli 
jos nuo tu skurdžią dvasios 
ubagystes problemą, kurios 
buvo kilusios buržuazmečiu, 
kada abiturijentą būdavo apie 
1,200, o buržuazija rėkavo 
apie “inteligentijos pertek
lių” ir steigė organizacijas 
bedarbiams inteligentams 
šelpti.

mOsų mokyklos

Dabar esame naują mokslo 
metą išvakarėse. Nauji 
tūkstančiai studentą ateis, i 
aukštąsias mokyklas. Tie
siog sunku buvo anais senais 
laikais įsivaizduoti, kad 
Lietuvoje vidurinės mokyk-

ĮŽYMUS KULTŪRININKAS

Beje, neseniai Kaune mirė 
BALYS ŽYGELIS, buvęs 
“Spaudos Fondo” direkto
rius, uolus knygą leidėjas. 
Jis seniau buvo Lietuvos Mo
kytoją Profesinės sąjungos 
pirmininku, yra buvęs Seimo 
nariu. Tai vienas tą kultū
ros darbuotoją, kurie nuo
širdžiai sielojosi dėl neįvei
kiamo seniau kultūrinio atsi
likimo, vėžlio tempą švieti
mo srityje. Jis ne tik sie
lojosi, bet ir stengėsi visuo
meninių organizaciją pagal
ba'prisidėti prie spartesnio 
kultūros kilimo. Vargu kas 
galėtą laikyti jį- tarybinės 
santvarkos entuziastu, bet ne 
kartą yra ir žodžiu ir raštu 
pareiškęs, kad jis lenkia gal
vą prieš tuos didžius tarybi
nės santvarkos nuopelnus, 
kurią dėka lietuvią tauta taip 
sparčiais žingsniais nužen
gė švietimo, kultūros, moks
lo ir meno srityse. a

Kaip matyti, JAV kongre
sas ruošiasi galutinai ratifi
kuoti svarbiąsias sutartis 
tarp TS&S ir JAV dėl bran
duolinio ginklo apribojimo. 
Ir mūsą šalies Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumas 
perdavė tu sutarčių ratifika
vimo klausimą svarstyti Už
sienių reikalą komisijoms. 
Maį#t, netrukus teks vykti į 
Maskvą kai bus šaukiamas 
komisijos posėdis tuo reika
lu. v Reikia tikėti, kad tų' 
sutarčią Įsigaliojimas padės 
pagrindą tolimesnei .pažan
gai to pavojingo žmonijai 
ginklo pažabojimui.

Tai štai, netikėtai, visą 
eilę klausimų paliečiau, o 
maniau parašysiąs tik trum
pą laiškutį. Ta proga siun
čiu Jums nuoširdžius sveiki
nimus ir geriausius linkėji
mus. .JUSTAS PALECKIS

Vilnius, 1972. VII. 9.

Iš laiškų
Garb. Draugai:

>iuo laiku beveik visi 
draugai neprastai jaučias.

i J. Karosas gavo 
attack” (širdies prie- 

Gerai, kad žmona

draugai nej 
Tik draugas 
“heart attac 
puolį).
Ks. greitai nuvežė į ligoninę. 
Kitaip galbūt išėję prasčiau. 
Juozas vieną savaitę buvo 
“intensive care”. Dabar 
randasi kambaryje, kaip ir 
kiti ligoniai. Sveikata dar 
silpna, bet eina geryn, ir 
turim vilties, kad už keleto 
savaičių vėl bus savo na
muose su šypsą ant veido 
kaip visuomet.

Draugiškai,
V. Taraškienė 

San Leandro, Calif.
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Soviet Lithuania—

THE COUNTRY 
OF MY PARENTS

By Arthur R. Petrick

The plans for my pilgrim
age to Lithuania started to 
unfold several years ago af
ter hearing so much from vi
sitors to the land of my 
parents. There had been 
much said and written both 
ways, some were saying that 
there was no longer any such 
place as Lithuania, it had 
been swept aside andnowonly 
Russia exists in its place. 
Others told quite the oppo
site, how the people had 
managed to pull themselves 
together after the last terri
ble war and now had a mo
dern, productive country that 
everyone could be proud of. 
So now came the time that I 
had to see things for myself. 
I did not want to make the 
mistake most others do by 
waiting too long to make such 
a journey, as a person gets 
on in years travel is very 
tiring, especially the change 
in food and customs.

The first step was to con
tact Union Tours (in New 
York City) and set up an ap
pointment for an interview. 
There I met with Mr. Ellyn 
and he drew up an itinerary 
that began with my boarding 
a plane at JFK Airport, 
through Moscow, Lithuania, 
Leningrad and finally back to 
JFK. Without such pro
fessional advice it would be 
impossible to plan out such a 
trip, he knew the exact times 
and flights to and from all 
my stops. Needless to say, 
everything went smoothly 
from start to finish.

My purpose in trying to 
write this article is to make 
the reader familiar with what 
I saw and did, and perhaps 
arouse a desire for him to 
also undertake asimilartrip. 
I have deliberately avoided 
using statistics and percen
tages since I personally find 
them very boring. The 
reader can always find any 
statistics needed merely by 
looking through any decent 
encyclopedia.

So on a Wednesday after
noon in June of 19721 arrived 
at JFK Airport for the first 
leg of my trip. Since I was 
traveling by myself, I did not 
want to go with a group, all 
the little details such as bag
gage checking-in had to be 
attended to by myself. The 
entire procedure was rather 
simple and fast, the tough 
part was sitting and watching 
the clock standing still while 
we waited for the hour to 
board the plane. Prior to 
boarding all the passengers 
were thoroughly searched as 
a precaution against the now 
popular “sky-jacking”. * I 
had booked flight on Aero
flot, since I was first going 
to the Soviet Union.

Our flight across the At
lantic was quite ordinary, 
almost boring, we flew the 
entire distance from N. Y. C. 
to London above a layer of 
clouds and never once saw 
anything else until we 
reached England. On USSR 
plane passengers are not 
permitted to. use cameras, 
radios or binoculars and 
since we did not see anything 
there was nothing missed. 
The procedure upon entering 
the plane was unusual, even 
though our tickets had num
bered seats indicated, the 
stewardess told us it is all 

' one class” with no reserved 
seats although this was not 
true. It seemed there were 
some passengers with more 
class, the entire front sec
tion was reserved. This did 
not set too well with the rest 
of us passengers, especially 
when this special group was 
drinking vodka and eating 
black caviar while the rest 
of us just looked on. Any
way the trip was quite short, 
only took about 7 hours to 
reach London, stayed there 
for one hour to refuel and 
then off to Moscow. This too 
was a short trip.

During the trip some of the 
passengers managed to get 
some sleep but I was too 
keyed up to waste my time 
sleeping. I can always sleep 
when I get home. Our stop 
in London was only for one 
hour, this did not permit us 
to relieve the traveler from 
his money. There was just 
about everything for sale, 
cameras looked quite reaso
nable but it is hard for me to 
imagine anyone leaving the 
U. S. without a camera on an 
overseas trip and buying one 
in London. Liquor of every 
imaginable sort was sold in a 
king-sized super market 
complete with check-out 
counters so as not to slow up 
a customer.

Arrival at Moscow airport 
is not exactly a thrilling ex
perience, the interior of the 
main building is very small, 
a mad scramble to find your 
luggage, trying to locate a 
customs declaration form in 
English, all the while there 
is nobody here to help with 
the baggage or even answer 
any questions. I really pity 
the older traveler who has to 
carry his own luggage while 
trying to attend to all these 
little details. My encounter 
with the Russian customs 
was uneventful, they merely 
looked at my papers and 
waved me through without 
any further inspection. This 
in itself does not seem like 
much until one remembers 
that I had a suitcase full of 
gifts that my mother had 
packed, and anyone who has 
had a mother packa suitcase 
knows that only a mother 
could repack it again.

The Intourist people at the 
airport arrange^ transpor
tation to Hotel Ostankino, 
which was really a 3rd class 
hdtel on the outskirts of Mos
cow, no English spoken here. 
It was too bad I was not 
booked into one of the large 
Intourist hotels, where I was 
supposed to have been, right 
in the center of the city from 
which one could easily walk 
to Red Square or a score of 
other historic spots. While 
in Moscow (4 days) I did 
manage to travel on their 
Metro (subway) which would 
put our subway (?) to shame. 
The trains are very quiet, 
very deep underground, very 
swift escalators to bring the 
passengers up or down' no 
graffiti marring the walls 
and every station different.

Red Square is much larger 
than it appears in pictures 
and is very difficult to walk 
on since it is payed with 
cobble stones. While in 
Moscow I was very fortunate 
in finding the line to see Le
nin’s tomb quite short and

stiliumi.
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after only about 30 minutes 
waiting I was inside. The 
experience is mystical, on 
the.outside the building is of 
a modern design, dark red 
marble. Upon entering you 
walk down one flight, the 
lighting is so dim that you 
must be careful pot to trip. 
Inside it is quite cool, the 
viewers walk around 3 sides 
and out again through another 
door which leads to the walk 
along the Kremlin Wall 
where famous people have 
been buried. In the tomb 
itself there were a number 
of soldiers and sailors stan
ding at attention, with Lenin 
encased in a glass box and 
looking like a man asleep. 
He looked so life-like you 
might expect him to arise 
at any time.

The walk along the Krem
lin Wall revealfed many per
sons such as John Reed along 
with more I had not heard of. 
In front of some of the more, 
popular heros there are 
flowers that some, admirers 
had .placed as a symbol of 
remembrance.

The Kremlin itself is so 
large and full of treasures 
that I was sorry I had taken 
the guided tour instead of 
going through on my own 
where I could spend as much 
time as needed to see the un-^ 
believable wealth the former 
Czars had accumulated. 
Solid gold dishes, thrones 
encrusted with precious 
gems, gifts from various 
kings, reminded me of the 
wealth stored in th,e Vatican* 
There are so many visitors 
to this treasure house (for
merly the Armory) that the 
people must put slippers 
over their shoes to prevent 
damage to the floors. These 
slippers are provided free to 
each visitor.

Red Square is especially 
impressive at night when the 
walls are lit up with colored 
lights. The guards in front 
of Lenin’s tomb are changed 
every hour or two and are 
marched off in the very for
mal 
which 
very 
diers 
rigidly that they actually ap
pear to be statues rather 
than real men.

“goose-step” march 
makes the ceremony 
solemn. These sol
stand at attention so

While visiting the Hall of 
Achievements one day, I was 
fortunate to come upon the 
monument honoring the USSR 
cosmonauts. It is a specta
cular metalic plume of rock
et exhaust climbing high into 
the sky with a rocket at the

very top. The “plume” is 
made of some shining metal 
surface that glistens in the 
sun from every angle. The 
“Hall” itself is a composit 
of all the republics in which 
they display all their indivi
dual and collective achieve
ments, natural products, 
manufactured goods, etc. It 
should be portrayed as a 
World’s Fa*ir, nothing small
er would describe such a 
display. L,

Over to one side there is 
thel skeleton of , the USSR 
building which had stood in 
Canada during the Expo of 
several years ago. Appa
rently the entire building had 
been dismantled and will now 
be re-erected in Moscow.

Breakfast in Moscow is an 
experience, in itself. Where 
else does one start off the 
day with cucumbersand sour 
cream, meat hash, noodles, 
tea, bread, cake, etc. I just 
had to try being “native” and 
found this strange diet quite 
good. The famous depart
ment store GUM was quite a 
novel experience. It is real
ly not one store, it is 3 
streets covered over at the 
top with glass, each street 
has 3 levels, and on each 
level are individual stores. 
The crowds are enormous 
bet there is a lack of noise 
one would usually expect in 
such a place. Just about 
everything imaginable can be 
found in one of the stores.

( To be continued )

PRAKTIŠKI
PATARIMAI

@ Naujuose namuose dvigubi 
langų rėmai sujungiami varžtais. 
Norint išvalyti stiklus langų vidu
je, tenka atsukti varžtus. Tačiau ne 
visada pasiseka tai padaryti: nuo 
drėgmės varžtai „prilimpa” prie 
veržlių. Todėl ^irmą kartą valant 
langus, varžtus reikia plonai su
tepti kokiu nors tirštu tepalu, pa
vyzdžiui, solidolu arba techniniu 
vazelinu ir tik po to juos įsukti.'

0 Daug praktiškiau langus už
klijuoti medicininiu pleistru. Jeigu 
rulonėlis platus, jj galima supiaus- 
tyti j reikiamo pločio juosteles. 
Pavasarj pleistras lengvai nusiima 
ir nepalieka jokių žymių.

• Kai kuriose knygų spintose 
knygos būna sustatytos į dVi eiles. 
Prireikus antroje eilėje pastatytos 
knygos, dažnai tenka vartyti kny
gas, kol pavyksta ją surasti. Ne
pagailėkite laiko ir sudarykite 
kiekvienai lentynai knygų sąrašą. 
Knygos surašomos iš kairės j de
šinę ta tvarka, kokia jos sustaty
tos. Naudodamiesi sąrašu, iškart 
surasite reikiamą knygą, ištraukę 
iš pirmosios eilės 3--4 knygas.

BIČIULYSTĖ
KALNUS VERČIA

1944-1958 metais Kaune 
redaktoriavau. Dažnai už
sukdavau į fabrikus. Pasi
šnekėdavau su šaltkalviais, 
su audėjomis, su statybinin
kais. Po to švystelėdavau 
apybraižomis spaudoje apie 
tuos žmones. Šią .tradiciją 
ir dabar tęsiu. Apsilankau 
pas darbininkus. Neužmirš
tu ir audėjų. Juk tai žmo
nės, apie kuriuos Lietuvos 
poetai rašo sav.o puikiausio
se knygose. Daug pasimo
kau iš jų ir aš. Šit šnekuo
si su audėja. Ji pasakoja: 
lankėsi Leningrade, 
profesijos

Jos 
draugės labai 

nuoširdžiai ją sutiko. Val
stiečiai nukeliauja į broliš
kųjų respublikų kolūkius. 
Grįžta. Sako:

- Lankėmės Ukrainoje. 
Priėmė broliškai.

Šit Kauną aplankė Gruzinų 
žurnalistai. Jie džiaugėsi, 
kad juos apkaišo rūtomis ir 
mėtomis. O grįžę į savo 
gimtąją padangę rašys apy
braižas. Dainiai - eilės 
apie Nemuno kraštą. Rašys 
ne su mažesniu nuoširdumu, 
negu tos lakštingalų gies
mės, kurios aidi prie Šešu
pės, prie Dubysos. Apie šią 
tautų broliją Lietuvos poetai 
deda ir deda eiles. Kom
pozitoriai palieja simfonijos 
upelius. Tokie kūriniai nu
skrieja toli už Lietuvos ribų. 
Tai džiugina kūfejus. Nes 
menininkas gimdo eilėrašti 
ar apsakymą, drobę ar mu
ziką ne menininkui. Gimdo 
liaudžiai. Ir juo kurį rašy
toją skaito daugiau tautų, juo 
jo talentas, kūryba susilau
kia platęsnio pripažinimo. 
A. Venclova 1965 m. man 
sakė:

- Važiavau iš Vilniaus 
Maskvon. Susipažinau su 
gydytoja. Ji iš Sachalino. 
Pasakiau jai savo pavardę. 
Ji švystelėjo: “Aš skaičiau 
Jūsų romaną “Draugystę”! 
Pažįstami!”

Rašytojų laikraštis “Lite- 
raturna Ukraina” gegužės 16 
d. paskyrė savo skiltis Lie
tuvai. Kritikė su meile pra
bilo apie Mieželaičio Žmogų. 
Just. Marcinkevičius švys
telėjo eilėraščiu. Įdėjo 
mano dalyką apie ukrainiečių 
įžymius rašytojus “Mūsų 
širdyje”. Priminiau: Ne
muno krašto miesto ir kaimo 
namuose spindi kaip saulutė 
ir M. Stelmacho knygos lie
tuvių kalba. Ukrainos rašy
tojai džiaugiasi lietuvių poe
zijos bei prozos žiedais. M. 
Stelmachas kai ką skaitė ir 
mano. Jis iš Kijevo birželio 
mėnesį rašė: “ . . . Dėkoju 
už Jūsų apybraižas. Tai 
gyvenimo ugnis. Todėl jos 
ir jaudina širdį bei pro
tą. .. ” Skaitytojai per 
jo jubiliejų jįužpylė gėlėmis. 
Jis - prozos žvaigždė. 
Tame laiške tęsė: “Dėkoju 
Jums ir už kritikos etiudą 
“Mūsų širdyje”. Taip .pat 
už sveikinimo telegramą. 
Ją perskaitė per mano ju-

Neseniai mane nustebino 
Ukrainos filologas N. Tecas. 
Jis rašo mokslinį darbą apie 
poezijos pažibą Sevčenko. 
Jis manąs: dainius, gyven
damas Vilniuje, mokėsi lie
tuvių kalbos. . . Su Sev- 
čenko kūryba susipažinau 
begyvendamas 1935-41 m. 
rašydamas apie kultūrinįpa- 
likimą, apie socialistinį rea
lizmą. įdėmiai seka lietuvių 
rašytojų raštus ir L. 
Rakovskis. Jis pasaulyje 
išgarsėjo romanu “Suvoro- 

vu”. Jam ypač įdomi tema, 
bylojanti apie Nemuno kraš
to darbo žmonių kovą prieš 
fašizmą. Jis mėgsta laiš
kuose nuoširdžiai komen
tuoti kūrini. Man birželio <
menesį audė iš Leningrado, 
kur 1955 m. gavau žurnalis
tikos mokslo “diplomą su 
pagyrimu”: “Žygyje nupin
tas vainikas” (Pasakojau 
apie tautų brolybę Tėvynės 
karo metais. A. L.) - pavy
kęs dalykas. Bcttrumpokas. 
O aš siūlyčiau šią temą pla
čiau pavaizduoti. . . ” Jis 
rašo romaną apie dekabris
tą Marlinskį. Pridūrė: 
“Jis, kaip ir Jūs, rašė pato- 
sišku 
Jums perskaityti.

Reiktų ji
Patik-

ir J. Pa- 
stambi memuarinė 

Ji švystels Mask- 
Platesni < to veikalo 

lietuviškai. 
J. Paleckio 
buvau kartu

spindulėlis apie mano 
Apie jo frontini gyve- 

mažai žinau. . 
įdomu sužinoti

Tai 
ff

Brolybei skirta 
leckio 
knyga, 
voje.
varijantą išleis 
Karo metais su 
sūnumi Vilniumi 
fronte. Tuos epizodus nu
piešiau Lietuvos spaudoje. 
J. Paleckis atsiliepė laišku: 
“Tai 
sūnų, 
nimą 
man
Ta proga jis priminė: reik
tų man iš spausdintų me
muarų sudaryti knygą. At
sakiau: apie kovos bičiulius, 
nors ir daug apie juos spaus
dinau, - temos dar neišsė- 
miau. Todėl parašiau apie 
pogrindininkus/ politinius 
kalinius-antifašistus, fron
tininkus ir rašytojus 500 pu
slapių knygą “O kur žvaigž
dės?” 1965 m. tiems nar
suoliams paskyriau knygą 
“Liepos jau neverkia”.

MIRTIES BAUSME...
UPEI

Upe Diala, tekanti dabartinio 
Irako teritorija, Tikrai buvo nu
bausta mirties bausme. Kadaise ją 
teisė persų karalius Kiras. Vieno 
žygio metu, keldamasis per Dia- 
lą, karalius neteko savo balto- 
„šventojo" žirgo: jis paskendo 
upėje. |tūžęs Kiras įsakė iškasti 
360 kanalų ir nukreipti jais Dia- 
los vandenis. Upė žuvo. Jos ne
buvo beveik tūkstantį 'metų. Ilgai
niui vėjas užnešė smėliu visus ka
nalus, ir upė vėl pradėjo tekėti 
savo senąja vaga.

RETAS METEORITAS

Smitsono mokslinio tyrimo 
centro mokslininkai nustatė, kad 
1971 m. Suomijoje nukritęs 1,35 
kg meteoritas priklauso reto tipo 
meteoritams, kurie vadinami ure
ntais. Suomiško meteorito sudėty
je yra mažučių deimantų.

Alytaus rajono “Žuvinto” kolūkyje sename malūne įrengta 
kavinė. M. BARANAUSKO nuotrauka

Pasmerkimas
Pirmi žaibai sudvgo laruikl
Ir lūžo vėtroje pusiau
Lašams į stoglenles bai bcnanl.
Aš į save įsiklausiau 

h mam je dejavo, danJos 
Kaskart smaikvn... O p.nvt’jais 
Kažkas, j širdį įsilaužęs, 
Pasakė, kad nebekels 

langinės šoko sax o šoki, 
Žilvičiai švaistėsi šakom. 
Ir gaivalai nakties visokį 
Per daržą bėgo pašokom

Po to staiga nurimo medžiai 
Tik aš po Iv lančiais lašais 
Jutau: įleidau baisų svečią, 
Kuris jau niekad neišeis.

J. STRIELKŪNAS

BIOLOGINIAI 
INSEKTICIDAI

Mokslininkai ieško vis naujų 
metodų, kaip apsisaugoti nuo 
vabzdžių kenkėjų ir ligų pernešė- 
jų. Galimas dalykas, kad netrukus 
JAV pasirodys naujas ginklas ko
vai su vabzdžiais. Tai ne nuodai, 
bet sintetinės medžiagos, kurios 
vabzdžius naikina ne ti esiogiai, 
Iset sulaiko jų augimą ir vysty
mąsi, veikia vabzdžio organizmą 
per jam gyvybiškai būtinus juve- 
nilinius hormonus.

Šių medžiagų tyrimai ypač išsi
plėtė* tada, kai susikaupė daugy
bė faktų, bylojančių apie žalingą 
cheminių insekticidų poveikį žmo
nėms ir aplinkai. Dabar mokslinin
kai ieško metodų, kaip padaryti 
vabzdžius nevaisingais.

ORO TILTAI PER
KALNŲ VIRŠŪNES

Kaukazo kalnuose bus pastaty
tas dar vienas turistinis miestelis 
su viešbučiais, kempingais, resto
ranais ir kino teatrais. Specialioje 
saugykloje bus laikomi keli tūks
tančiai aprangos komplektų alpi
nistams ir slidininkams. Tačiau 
svarbiausia Archyzo įžymybė bus 
lyninių kabamųjų ir buksyrinių ke
lių sistema. Karačajų—Čerkesų 
autonominėje apygardoje kelių 
kalnų viršūnes sujungs savotiški 
oro tiltai. Sportininkai per kelias 
minutes pakils į starto aikšteles 
kalnuose.

JUOZAS MACEVIČIUS

Viskas žemėje susitvarkys.
Tu būk ramus.
Neabejoki, maro senas drauge.
Juk netuščiai tiek metų 
Žiūrim amžiui į akis. 
Juk nętuščiai ir jis 
Tiek metų mūsų laukė.
Nesielvartauk
Dėl smulkmenų ir dėl klaidų:
Ne viskas žemėj darosi iš karto.
Ir nesistenki
Dėl ateinančių kartų
Išsaugoti nesuteptas rankas, — 
Išsaugok švarų vardų.
Gyvenimas
Toli gražu nesterilus.
Ir mes dar klupsim, 
Kaip ne kartų klūpom.
Ir nešime šventus idealus 
Su prakeikimais, 
Stingstančiais ant lūpų.
Ir viskas žemėje susitvarkys.
Vadinasi, 
į priekį reikia eiti
Ir amžiui žvelgti
Tiesiai į akis, 
Audroms ir viesulams 
Atsukus veidų.
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KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

KAKTUSAS ŠVENTAS AUGALAS
DVI DIENOS LENINGRADE

LAURINČIUKAS

IR DIDELIŲ SKRYBĖLIŲ KRAŠTAS

Lotynų Amerikos šalyse žmones mėgsta 
dideles skrybėles - sambrero, panamas ir 
kt. Meksikiečių skrybėlės ypatingos. 
Jos turi kosminio amžiaus formą, išpuoš
tos nacionaliniais raštais, dengia nuo sau
lės ne tik galvą, bet ir visus pečius. Jos 
brangios ir, be ^o, trukdo dirbti. Pla
čiabryles skrybėles mėgsta ir moterys. 
Jos lengvesnės, grakštesnės.

Kas nori pamatyti tikrą didelių skrybėlių 
paradą, turi ateiti prie bažnyčios kai vyks
ta vestuvės. Meksikoje jos susideda iš 
dviejų dalių. Pirmiausia Įvyksta civilinis 
aktas valdžios Įstaigoje, po to jaunieji su 
palydovais keliauja į bažnyčią. Merginos 
ta proga užsideda kiek tik įmanoma dides
nes ir ekstravagantiškesnes skrybėles. 
Po vestuvių merginos jų nedėvi, opaslepia 
savo spintose iki sekančių vestuvių,

Madero avenju stovi viena nedidelė baž
nytėlė, kuri yra labai populiari jaunimo 
tarpe. Joje įvyksta daug vestuvių. Kol 
jaunieji yra bažnyčioje, jų draugai savo 
visokių firmų ir spalvų skrybėlės sudeda 
ant šaligatvio. Pro šąli eina žmonės, 
lekia automobilių sriautas, bet skrybėlės 
nei trupučiuko nuo to nenukenčia.

IR APIE JŲ TORTUS

Kad ir kokios didelės būtų vestuvių skry
bėlės, jos negali Meksikoje susilyginti su 
tortais, kurie išstatyti “Pasterelijoš” 
vitrinose.

Pirmą kartą pamatęs tokįtortą-milžiną 
pagalvojau, jog tai yra dirbtinė reklama. 
Apsirikau. Tortai čia tikri ir jie pana
šūs Į astekų ir majų piramides, į funkcio
nalizmo Įtakoje pastatytus dangoraižius, i 
iš akmens iškaltus monumentus.

Kai kada tortai papuošti nevalgomais 
daiktais, kuriuos Vėliau galima panaudoti 
kitiems reikalams. Mačiau piramidės 
formos tortą, ant kurio viršūnės buvo pri
tvirtintas tikras laikrodis-žadintuvas. 
Ypač praštmatnūs ir dideli yra tie, kurie 
skirti vestuvėms. Ant jo pritvirtintos iš 
vaško nulipdytos jaunuolio ir merginos fi
gūrėlės. Jeigu jos panašios į jaunuosius- 
ši vestuvinė dovana neša laime.<

O kaipgi nugabenti nesulaužius tuos tra
pius milžinus iš vitrinų ant vestuvių stalo?

- Tai ne problema, - paaiškino man man
dagus tortų pardavėjas, beveik jėga įtrau
kęs mane į vidų, - tik pasakykite savo 
adresą ir jis buvo pristatytas.

- O vis tik, kaip jį nugabenate?
- Jeigu mazgą negalima atrišti, jį reikia 

nukirsti. Jeigu torto negalima pakelti, jį 
reikia supiaustyti į gabalus, nuvežti į vietą 
ir vėl sustatyti. Žmonės jau senovėje 
statydavo milžiniškas piramides. Kodėl 
stebėtis, jeigu mes darome didelius tor
tus? Tai kokį jums į namus pristatyti? 
Kas čia užeina ir neperka, tas įžeidžia 
mūsų garbę.

- Aš atvykau iš Niujorko. . . - ėmiau 
teisintis.

- Pristatysime tortą jums ir į Niujor
ką! - užtikrino pardavėjas. - Rinkitės!

Gal aš ir nebūčiau tąkart pirkęs torto, 
jeigu būčiau žinojęs stebuklingą rodomojo 
piršto galią. Jeigu jį nesulenkdamas pa

Dr. Jurgis Sauerweinas

Pabaiga

APIE LIETUVIU
TAUTOS BIČIULI

kraipysi J šalis - tai reikš griežtą “ne”. 
Tada niekas nebedrįs siūlyti tau prekės. 
Kai sužinojau šio ženklo galią, Mechiko 
mieste man pasidarė lengviau.

KITI PATARNAVIMAI

Daugelis leidinių ir žurnalų netelpa 
mažų kioskų vitrinose, jie išdėliojami tie
siog ant šaligatvių. Ne visi šaligatviai 
yra pakankamai platūs žmonėms praeiti, 
tačiau spaudai išdėlioti visada atsiranda 
pakankamai vietos. Praeiviai atsargiai 
žengia per žurnalų ir knygų kliūtis, niekada 
neužmina ant jų.

Praeivių patogumui gatvėse yra telefo
nai. Pavadinti automatais juos sunku. 
Ieškoti telefonų būdelių yra beprasmiška. 
Reikia ? ieškoti baltų ir juodų lentelių su 
užrašu ir piešiniu “telefonas”. Jos yra 
pritvirtintos prie smulkių galanterijos, 
rūkalų, saldumynų krautuvėlių, batų bliz
ginimo, spaudos pardavimo kioskų, vaisti
nių ir t. t. Telefono aparatas stovi ant 
stalo. Reikia pakelti ragelį ir pačiam 
surinkti numerį. Baigus kalbėti,pinigus 
reikia sumokėti įstaigos savininkui, kuris 
dar tikisi, kad jūs pirksite pokelį sigare- 
čių, žurnalą, vaistų nuo galvos skaudėjimo 
ar dar ką nors. Jeigu jūs neperkate, jis 
neįsižeidžia, pakviečia dar kartą užeiti.

Pieno upių Meksikoje nemačiau. Šioje 
šalyje daug skurdo, nepritekliaus. Tačiau 
gatvėse matosi daug gyvenimo džiaugsmu 
švytinčių veidų. Meksikiečių labiausiai 
mylimas posakis yra “Nesirūpink!”-jie 
dažnai pasakoja linksmas istorijas, 
stengiasi užmiršti vargus ir bėdas.

Kartą, ieškodamas pietums tikrai meksi 
kietiško maisto, nuklydau toli nuo miesto 
centro. Suradęs nedidelę ir jaukią val
gyklą, atsisėdau prie stalo. Nepažįstamo 
svetimtaučio atėjimas sukėlė visų valgyk
loje buvusių žmonių dėmesį. Prie gre
timo stalo pietavo šeima - vyras, moteris 
ir penki vaikai. Mažyliai ėmė sukioti į 
mano pusę galvas, juos dominomanofoto- 
grafavimo aparatai. Motina juos sudrau
dė, bet kai tas nepadėjo, ji sustatė visų 
vaikų kėdes taip, kad kiekvienas iš jų ga
lėtų nesikraipydamas žiūrėti į mano apa
ratūrą. Kai pavalgiau, prie manęs priėjo 
gausios šeimos tėvas.

- Gal jūs paklydote šiame rajone? Ar 
nereikia parodyti jums kelio? - paklausė 
jis.

Meksikiečiai ir ypač jaunimas labai 
didžiuojasi savo šalimi, miestais, savo 
kultūra ir tradicijomis. Kartą važiuoda
mas taksi, garsiai išreiškiau pasigėrėjimą 
gražiai suprojektuotu namu, šoferis padė
kojo, tarsi jis būtų šio namo šeimininku.

Sostinės gyventojai didžiuojasi didžiau
sia pasaulyje iš 2 milijonų spalvoto stiklo 
gabaliukų pagaminta užuolaida, kuri kabo 
muziejuje, didžiausia pasaulyje arena, ku
rioje 60,000 žiūrovų stebi matadorų ir 
jaučių kovas, seniausia visame Amerikos 
kontinęnte ligonine, kuri pradėjo dirbti 
1524 metais ir seniausia spaustuve, kuri 
1539 metais išspausdino pirmąją Naujaja
me Pasaulyje knygą. Meksikiečiai turi 
kuo didžiuotis - ir vakarykšte diena, ir 
rytojaus planais.

Kupranugariai - svarbi Pietų Kazachstano gyvulininkystės šaka. Si TSR 
užima aStuntadalj TSRS ploto. Dykumose be kupranugarių neapsiseisi.

I

1971 m. sausio 13 d. suka
ko 140 metų nuo Jurgio 
Sauerweino gimimo ir 67 m. 
nuo jo mirties.

Sauerweinas buvo retai 
sutinkamų gabumų žmogus, 
ypač daug pastangų phdėjęs 
lietuvių kalbai ir .tautinei 
kultūrai išlaikyti ir ją išgar
sinti, tais laikais, kada ji 
buvo persekiojama Rusijos 
caro imperijoje, o vėliai! ir 
Vokietijos kaizerio reiche. 
Sauerweinas nebuvo lietuvis 
ir net ne lietuvių kilmės; jis 
gimė sausio 15 d. 1831 m. 
Hanoveryje. <

Kada ir kur šis poliglotas 
pirmą kartą susidūrė su lie
tuviais, tikrų žinių nėra. 
Minima tik, kad po tėvų mir
ties (jo motina mirė 1861 m.) 
jis ypač daug keliaudavęs po 
Europos kraštus ir dažnai 
lankydavęs lietuvių ir sorbų 
apgyventas vietoves. Metų 
bėgyje jo išmoktų svetimų 
kalbų skaičius vis*didėjo, ir 
1874 m. jis jau mokėjo apie 
66 kalbas, ir jas mokėjo ne 
paviršutiniškai, bet tiksliai 
ir laisvai.

Sauerweinas, kaip jau mi
nėta, priklausė vokiečių tau
tai ir daugiausiai gyveno Vo
kietijoje, todėl ten yra dau
giau jo veiklos pėdsakų. . .

D-ras Sauerweinas viešai 
ir drąsiai stojo ginti lietuvių 
kalbos teisę ten, kur dar pla
čiai buvo kalbama lietuviš
kai, būtent Rytprūsių šiaurė
je. Jis organizavo ne vieną 
delegaciją pas Vokietijos 
kaizeri 1878-1888 m.; ne
maža raštų ir prašymų tuo 
reikalu jis rašė bei redaga
vo. To pasėkoje 1896 m. 
pradžioje į Rytprūsius atvy
ko Kultūros Ministeris 
Bosse, norėdamas vietoje 
susipažinti su lietuviškųjų 
mažumų kalbos klausimu 
mokyklose, tačiau jokių rim
tesnių pasėkų iš to nebuvo.

Sauerweinas ir toliau ran
kų nenuleido; jo obalsis pa
siliko: “Leiskite lietuviams 
kalbėti lietuviškai”. Kaip 
sau paminklą lietuvių tautoje 
jis paliko sukurtą Mažosios 
Lietuvos himną “himną lie
tuvininkams”:

Lietuvininkai mes esam 
gimę, 

Lietuvininkai mes turim būt. 
Tą garbę gavome užgimę 
Tą ir neturim leist pražūt.

Kad ir kelintas apsiėmė 
Nieku paversti muš visus 
Lietuvininkų vaisinga žemė 
Tik vis gimdys lietuvninkus.

Kad debesiai ir susitraukia 
Ir vėtros grumzdž mus 

išardyt 
Kad ir kelintas pykdams 

šaukia
Ir kalbą mūs nor išvaryt.

Kaip ąžuols drūts prie
Nemunėlio 

Lietuvninks nieko tikt 
nėatbos 

Kaip eglė ten prie šešupėlio 
Ir vėtroj ir žiemoj žaliuos.

Drūtai laikyk, drūtai 
stovėkie,

Lietuviškoji giminė!
Drąsiai lietuviškai kalbekie, 
Tegul supyksta nežinė!

Tegul supyksta, kas nežino, 
Kalba senoji kaip mielą, ’ 
Kuria mus “tėve mys” 

mokino 
Tėtužis miels ir motina.
Vis ciesorių viernai 

mylėsim
Mylėsim ciesorystę vis, 
Tikt, kad širdyj yr, 

iškalbėsim
Lietuviškomis lūpomis.

Lietuvninkai mes esam 
gimę,

Lietuvninkai mes norim būt; 
Tą garbę gavome užgimę, 
Tą ir nenorim leist pražūt.

Sukūrė Sauerweinas ir 
daugiau lietuviškų dainų, 
eilėraščių bei giesmių, ta
čiau kiti jo kūriniai nebuvo 
taip populiarūs, kaip himnas 
lietuvninkams, pvz. “Lietu
vininkų pavasario giesmė”, 
“Gals yr’ tylėjims” - ši pa
staroji buvo jo paties atkur
ta (negalima čia pasakyti 
“išversta”) vokiečių bei ang
lų kalbomis. O ir kituose jo 
kūriniuose' galima atrasti 
sentimentą lietuvių tautai, 
kaip pvz. vokiečių kalba ra
šytas jo atsisveikinimo ne
krologas - goda “nepamirš
tamam Klaipėdos kunigui Ja
coby”, kur ryškiai atsispindi 
Lietuvos ilgesys: “Nors ir 
toli būdams nuo gintaro 
krašto, stovėsiu besiklausy
damas oro dvelkimo, kuris 
ten šiaurėje pušynais alsuo
ja, tai man atrodys kaip 
skambi lietuviška daina,

E. N. Jeskevičiutė
Iš Vilniaus skridome į Le

ningradą, apie kurį esame 
tiek ctaug girdėjusios, ir nu
sprendėme bent dvi dienas 
jamę praleisti. Neapsiriko
me!/ Tik laiko buvopermaža 
apžiūrėti viską, ką norėjo
me.

Trečiadienio rytą (birž. 14 
d.) nuvykome į Petro Didžio
jo palocių ir apie jįesančius 
daržus, tiksliau sakant, par
kus. Vaikščiojome bent tris 
valandas, ir tai tik dalį apė
jome. Viso esą vien fontanų 
140, nekalbant apie gėles ir 
kitus augmenis. Yra ko pa
sižiūrėti. Nebeliko laiko 
eiti į palociaus vidų.

OPERA

Vakare nuvykome pasi
klausyti Rimsky-Korsakov 
operos “Caro Nuotaka”. 
Nors negalėjome suprasti 
rusų kalbos (programa irgi 
tik toje kalboje), tačiau dai
nininkai visi augšto lygio, ir 
džiaugėmės gavę šią progą 
juos girdėti. Pats operos 
teatras senas ir Įrengimai 
estradoje senoviniai, netaip, 
kaip New Yorko Metropolitan 
Opera. Stengėmės matyti 
baletą, bet, nežiūrint visų 
mūsų lakstymų, nepavyko 
įsigyti bilietų.

TŪRAS APIE MIESTĄ

Ketvirtadienio rytą su In- 
turisto autobosu apvažinėjo- 
me veik visą miestą. Matė
me Aurora laivą, nuo kurio 
jūreivio šūvis pradėjo 1917 
m. revoliuciją. Neva upė 
sukinėjasi per visą miestą, 
ir kur tik nevažiuoji, turi 
daugelį jos tiltų pervažiuoti. 
Sakoma, Leningradas stovi 
pastatytas ant 100 salų.

UNIVERSITETAS

Leningrado universitetas 
įkurtas 1819 m. Dabar jame 
mokosi 270,000 studentų.

Pravažiuojame Dekabro 
aikštę, kur įvyko pirmas ba
jorų (nobility) sukilimas 14 
d. gruodžio 1825 metais, 
štai įdomios architektūros 
šv. Izaoko katedra; Palo
ciaus aikštė, kur įvyko Kru
vinasis Sekmadienis sausio 
9 d. 1905 metais, kai buvo 
šaudyta į minią vargdienių, 
atėjusių prašyti duonos. 
Čia taipgi prasidėjo finalas 
Spalio revoliucijos 1917 me
tais.

HERMITAGE MUZIEJUS

Carų Žiemos palocius, pa
statytas^ 1762 m., sudaroke- 
turius pastatus, vienas «u 
kitu sujungtus (ne vienu kar
tu statyti) ir dabar pavers
tas į muziejų. Sakoma, kad 
čia buvo pradėta pirmas mu
ziejus (vienoj dalyje pastato) 
ir toks nepaprastas dalykas, 
kad nebuvo lankomas’ Tuo
met, kad pritraukti lankyto
jus, caras pasiūlė duoti po 

nors jos likimas man rūpes
ti kelia” ir t. t.

Sunku pasakyti, ar yra kur 
surinkti, ar išviso žinomi 
Sauerweino raštai, rašyti 
įvairiomis kalbomis tautinių 
mažumų reikalais.

Atrodo, jie niekur nėra su
tvarkyti, o nemaža jų išviso 
bus dingę. Taip nyksta ir 
užsineša atmintis apie mūsų 
tautos bičiulį.

JUOZAS MARKUZA

Iš straipsnio “Daktarą 
Jurgį Sauerweiną prisimi
nus” (“Varsnos”, Nr. 3-4)

čerkutę vodkos kiekvienam, 
atėjusiam pasižiūrėti. Aiš
ku, jog ten nėjo skurdžiai, 
vargdieniai.

Nemačius, negalima įsi
vaizdinti tų visų brangenybių 
ir grožybės. Štai marmuri
nės grindys, bet ne bet ko
kios, o artistiškai, spalvin
gai suderintos, sudėtos. 
Taipgi kitbs įvairių rūšių 
medžio grindys, suderintos 
kaip koks paveikslas. O jau 
tos sienos, lubos, išgražin
tos tapybos meistrų pieši
niais ir scenomis.

Eini iš vieno salono į kitą, 
ir negali atsižiūrėti į sieno
se sukabintuosius pasauli
niai paskubusių tapybos 
meistrų piešinius. Puikiau
si baldai Prancūzijos Luiso 
XV ir XVI-to amžiaus sti
liaus; vazos - malakito, mar
muro ir kitų brangia-akme- 
nių. Kiek čia suvežta bran
gaus meno turto. Veržiasi 
mintis į galvą - tai štai dėl 
ko Rusijos liaudis badavo ir 
kentė nuožmią priespaudą, 
kad carai su saujele ponų tu- 
turėtų neįkainuojamas bran
genybes ir neišpasakytai 
prašmatnų gyvenimą. Gera 
širdyje, kad Tarybinėje ša
lyje visa tai panaikinta. Da
bar visi lygiai naudojasi ša
lies turtais.

MENO AIKŠTE

Pravažiuojame Maly Ope
ros ir Baleto pastatą; Puški
no statulą; Filharmonijos 
salę; Valstybinį muziejų; 
Smolny Institutą (dabar K. P. 
centras) ir eilę kitų įdomių 
vietų ir pastatų.

Leningradas - istorinis, 
gražus ir įdomus miestas. 
Pilnas brangių vertybių Ir 
svarbių istorinių vietų. Jis 
smarkiai nukentėjo praėju
siame pasauliniame kare su 
fašistais. Tūlą laiką buvo 
atkirstas nuo tarybinio fron
to, ir 600,000 jo gyventojų 
žuvo nuo bado ir epidemijų 
1942 metais.

Reikėtų mažiausia savaitę 
prabūti, kad apeiti ir pama
tyti tiksliau šį taip gražų ir 
įdomų miestą. Na, bet mes 
esame pasitenkinusios tuo- 
mi, kad gavome bent para
gauti tos brangios Leningra
do atmosferos^

Aš Parskristu

Tėvynėn
Bėga žaliosios kalvos, 
Bėga sodai, miškai. 
Keičias tėviškės spalvos, 
Keičias metų laikai.

Bėga drebulės gelsvos, 
Ir baltieji beržai, 
Bėga tamsus arimai 
Ir Žiemkenčiu laukai.

Bėga miestai, kalneliai, 
Telegrafų stulpai, 
Ir stotelės mažytės 
Ir didingi namai.

Ne, juk niekas nebėga, 
Saulė suka lanku.
Dunda vagono ratai. - 
Aš kaip vėjas skrendu.

AŠ par skrisiu Tėvynėn, 
Su daina vyturių.
Tegul džiaugias krūtinė, 
Kad mylėt dar galiu.

. O. GAUDEŠIENĖ
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AR ILGAM UŽTEKS VANDENS? Detroit, Mich St. Petersburg, Fla Brockton, Mass

Hidrologai juokaudami vadina Žemę šlapiu ru
tuliu drėgname apvalkale. Taip, Žemėje vandens 
daug — 1454 mln. km3, tačiau iš viso to kiekio, 
neskaitant nepasiekiamų poliarinių ledynų, gėlo 
vandens yra tik 0,3%. Žmonės jau seniai būtų 
suvartoję šią dalelę, jeigu gamtoje nuolat nevyk
tų vandens apytaka. Mat, jie vartoja ne staciona
rinius vandens išteklius, o apytakos formuojamą

Žmonija per metus suvartoja 5% visų upių 
nuotėkio vandens, arba 38 000 km3. Daugiausia 
vandens (apie 1750 km3) suvartojama drėkinimui. 
Nors tai ir dideli kiekiai, tačiau vargu ar žemės 
ūkis sukels planetos troškulį. Į šį vaidmenį pre
tenduoja miestai ir pramonė. Viso pasaulio 
vandentiekis, pramonė ir energetika suvartoja 
150 km3 vandens per metus. Atrodytų, kad tai la
šas jūroje, bet... Gamyklos, miestai ir kaimai 
iš upių ir požeminių vandenų nuotėkio kasmet 
ima keturis kartus daugiau vandens, negu jo su
vartojama negrįžtamai. Taip kasmet susidaro 
600 km3 vandens. 450 km3 skirtumas — tai pa
naudoti nutekamieji vandenys, kurie pagal seną 
įprotį vėl nuleidžiami į upes ir saugyklas. Dabar 
visi žino, kad nutekamieji vandenys būna labai 
užteršti, o norint juos išvalyti, reikia praskiesti 
švariu upės vandeniu. Skiesti reikia net praėju
sius pro biologinio valymo įrenginius vandenis. 
Taigi išvalyti nutekamiesiems planetos vande
nims kasmet reikia 5000 km3 švaraus upių van
dens, o tai jau 30% visų Žemės rutulio upių nuo
tėkio. Taigi didžiausią pavojų sudaro ne gėlo 
vandens trūkumas, o jo užteršimas.

Ką daryti? Nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti 
nerealu, tačiau būtų visiškai tikslinga nebepilti.

• užteršto vandens į upes ir ežerus. O kur jį dėti? 
Yra trys keliai.

Pirmas. Visokeriopai taupyti vandenį. Kuo ma-
* žiau gamykla sueikvoja vandens, tuo mažiau nu

tekamųjų vandenų, tuo lengviau su jais kovoti. 
Taigi reikia nustatyti gamykloms vandens suvar
tojimo normas. O kai kuriose gamybos srityse 
vanduo visai nereikalingas, o tik gadinamas pa
gal tradiciją. Pavyzdžiui, Danijoje sukurta sausa 
popieriaus gamybos technologija.

Antras. Reikia sumažinti nutekamųjų vandenų 
užteršimą. Čia turi padėti technologija. Kol kas 
vandenų apsauga prasideda technologinių procesų 

? pabaigoje,’ o teisingai organizuota vandens apsau
ga turėtų būti ir profilaktinė.

Trečias. Pramonė turėtų panaudotą vandenį 
vartoti pakartotinai, t. y. taip išvalyti, kad jis 
tiktų tai pačiai arba kitai gamyklai. Deja, šis ke- 

.. lias netinka miestų nutekamiesiems vandenims, 
bet irgi yra išeitis: juo galima tręšti laukus. Jau 
daugelį metų tai praktikuojama Pamaskvyje ir už
sienyje. Prie didelių miestų išlaidos laistymo 
sistemoms atsiperka per 3—4 metus, ir dirvoje 
yra kur kas geresnės sąlygos nešvarumams 
neutralizuoti, negu upėse.

TSRS MA Geografijos instituto darbuotojai, va
dovaudamiesi minėtaisiais vandenų problemos 
sprendimo būdais, sukūrė pasaulinę vandens su
vartojimo prognozę 2000 metams. Yra du šios 

; prognozės variantai: pirmuoju atveju vandens ne
užteks, nes planetos vanduo bus suvartotas ne
švarumams praskiesti; nustojus pilti panaudotus 
vandenis į upes, vandens užtektų žmonijos porei
kiams ir dar liktų 3500 km3 švaraus gėlo van
dens.

Mokslas ir Gyvenimas

Rastas negyvas Grand 
Blanc miestelyje Wayne uni
versiteto pagalbinis farma- 
logijos profesorius dr. Stan
ley Louis Rosenthall, tik 44 
metų amžiaus. Policija 
rado šalia ' Rosenthall dvi 
tuščias “barbitūrate” bonku- 
tes ir “hypodermic syringe”.

Nesą Įrodymų, ka’d jis būtų 
buvęs nužudytas.

* * *
Wayne pavieto prokuroras 

surado Ecorse miestelio, 
viršininkus prasižengusiais, 
išeikvojusiais mokesčiais 
surinktų pinigų. Tai ilga is
torija, bet aš pažymėsiu tik
tai kuriuos išeikvojimus. *

1
William Jones, buvęs kon

trolierius, dabar Ecorse 
miestelio iždininko pavaduo
tojas, kaltinamas praleidime 
nenutartų $10,635.30. Buvęs 
koncilmenas Davis Smith - 
$3,804; Concilmanas Harold 
Hawk-$2,172.24; buvęs kon- 
cilmanas Harold Marcott - 
$2,328.75; “City Assessor” 
Albert Buday - $2,967.03; 
miesto raštininkas Patrick 
Trondle - $1,474.94; majo
ras ’Albert Zukonek - $3,- 
351.75.

Kiti panašiai pasidarbavo. 
Kaltinime minima net 50pa
vardžių, kurios turėjo “ilgus 
pirštus”. . .

Kuomet tokių korupcijų 
yra mažame miestelyje, ga
lima Įsivaizduoti, kas dedasi 
didmiesčiuose.

V. VYŽUONIŠKIS

Dorchester, Mass
Dar vieną “Laisves” skai

tytoją praradome. Rugpiū
čio 9 d. iš Juozo Lubino šer
menines i amžiną tėviškę - 
Forest Hills kapines buvo iš
vestas Zenon Yaruth (Zeno
nas Jarutis). Kai buvo jau
nesnis, veikė pažangiečių 
organizacijose; per daug 
metų priklausė prie LDS 62- 
os kuopos; buvo progresy- 
viškai nusistatęs rimtas G
žmogus, tai ir palaidotas be 
didelių religinių ceremonijų.

Rugpiūčio 6 d., sekmadie
nį, 10 vai. ryto, Įvyko LLD 
45 kuopos susirinkimas. Su
sirinkimą atidarė kuopos vi
cepirmininkas Juozas Bak
šys, o jam pirmininkavo V. J. 
Valley.

Pirmiausia A. Aleknienė 
perskaitė praėjusio susirin
kimo tarimus. J. Bakšys 
davė kuopos finansinio sto
vio raportą. Taipgi prane
šė, kad į kuopą Įsirašė du 
nauji nariai. Pakviesti kuo
pos korespondentai pasakė, 
kad apie viską, kas yra vei
kiama mūsų kuopoje, parašo 
į mūsą spaudą.

Toliau kalbėjo susirinkimo 
pirmininkas V. J. Valley. 
Jis sakė, kad kuopos na
riams jau yra žinoma, kad 
rugpiūčio 25-tą Chicagoje 
įvyks LLD konferencija. 
Mūsą kuopa turėtą šį suva
žiavimą pasveikinti. Po 
trumpą diskusiją susirinki
mas nutarė konferenciją pa
sveikinti su $50.

Pramogą komisijos ra
portą išdavė M. Račkauskie
nė, V. Wilkauskas ir Eva 
Valley. Raportas vienbal
siai užgirtas.

Velionės M. įCelly sesutė 
ir švogeris Juškai prisiuntė 
kuppai laišką. Dėkoja už 
gėles ir nariams už dalyva
vimą laidotuvėse.

Susirinkimą pabaigus, tu
rėjome pietus ir draugiškai 
praleidome popietę. .

* * *

Šeštadienį, rugpiuČio 12 
dieną,toje pačioje salėje 45 

| kuopa turėjo draugišką pra- 
i rpogėlę. Svečią, kaip ir pa- 
I prastai, prisirinko nemažai. 
I Turėjome pietus, muziką pa
sišokti ir kitokią pa margini
mą.

Pramogos vedėja A. Alek
nienė priminė, kad šiandien 
paskutinė diena registruotis 
šalies prezidento rinki
mams. Patarė visiems pi
liečiams užsiregistruoti, 
nes šiemetiniai rinkimai yra 
labai svarbūs.

Sekanti kuopos pramoga 
įvyks rugpiūčio 26 d. Vieta: 
314 15th Avė. South. Kvie
čiame visus.

Rugp. 13 dieną iš Brockto- 
no važiavome autobusu Į 
“Laisves” pikniką Worces
ter, Mass. Nors George 
Shimaitis nesveikuoja, nes jo 
širdis sušlubavo, bet jis vis- 
tiek dar užsakė busą ir pa
gelbėjo suagituoti važiuoto
jus. Taip pat ir Marijona 
Gutauskienė prisidėjo. Mat, 
ji daugiau pažįsta čia pažan
gių lietuvių, tai man nebuvo 
sunku surinkti 37 važiuoto
jus.

O apie pikniką patys wor- 
cesteriečiai parafšys. ■

Draugas A. Skirmontas 
atėjo pas mane ir sako: “Aš 
ir mano žmona Josephine ne
galėjome būti piknike, tai no
riu pamokėti pabaudą ir 
aukoju ‘Laisvės’ palaikymui 
$25’*. širdingai jam ačiū.

MĖSŲ “LAISVĖS” 
SKAITYTOJAI SERGA

George Shimaitis randasi 
savo namuose (160 Melrose 
St.) po daktaro priežiūra. 
Jis nebegali veikti.

Mary Mastaikienė serga ir 
randasi Woodridge Nursing 
Home (596 Summer St.) Ją 
vargina artritas.

Vėlinu ligoniams sustip
rėti.

SUSIRINKIMAI 
t

LLD 6 kuopos susirinki
mas Įvyks po vasarinių atos
togų, būtent, pirmą sekma
dienį, rugsėjo 3 dieną, 2 vai. 
po pietų, Tautiško Namo 
kambaryje. Kadangi kuopos 
finansų sekretorius G. Shi
maitis serga, tai turėsime 
sutvarkyti kuopos reikalus.

LDS 67 kuopos susirinki
mas Įvyks antrą sekmadie
nį, rugsėjo 10 d. 2 vai. po 
pietų, taip pat 
name.

Abiejų kuopų 
narni dalyvauti.

Tautiškame

7 ® (U) m i? a i
STOCKHOLMAS. -Šve

dijoje per pirmą šių metų 
pusmetį maisto ka inospa ki 1 o 
net 5.6%. Daugiausia mėsos 
kainos pakilo.

PITTSBURGH, PA. -šios 
apylinkės Darbo Taryba, at
stovaujanti 90,000 darbinin
kų, už gyrė demokratų kan
didatus.

ISLAMABADAS. - Pakis
tano prezidentas Bhutto pa
reiškė, kad Pakistanas turės 
pripažinti Bangladešą, kaip 
nepriklausomą valstybę.

PARYŽIUS. -Francuzijos 
Moterų Sąjunga griežtai pro
testuoja prieš bombardavi
mą Šiaurės Vietnamo už
tvankų, miestų. Ragina su
laikyti bombardavimą.

KLAMATH FALLS, Ore. - 
Čia kalnuose pasirodė snie
go. Čia vasara buvo visai 
trumpa.

Philadelphia, Pa
LLp 10 kuopos susirinki

mas Įvyks šeštadienį, rug
sėjo 2 dieną, 2 valandą po 
pietų, salėje 1154 N. 4th St. 
Visi nariai dalyvaukite.

Salės prižiūrėtojas sakė, 
kad salė bus atdara šešta
dieniais po pietų.

J. KAZLAUSKAS

So. Boston, Mass
PRANEŠIMAS

LLD ir Klubo susirinki
mas Įvyks rugsėjo 2d., 2 
vai. po pietų, 318 Broadway. 
Kviečiame narius atsilanky
ti.

HELEN ŽEKONIS, 
raštininkė

Liūdesyje liko žmona,, 
duktė ir sūnus. Taipgi toli
mesni giminės ir draugai 
liūdi,netekę gero žmogaus.

Lai jam būna lengva šios 
šalies žemėje ilsėtis, o ar
timiesiems gili užuojauta 
liūdesio valandoje.

STUTTGARTAS, Vakarų 
Vokietija. - Daugiau kaip 
šimtas amerikiečių juodųjų 
karių mušėsi su vokiečių po
licija, kai buvo areštuotas 
negras kareivis.

* * *
liūdnų žinių turime 
ir linksmesnių va- 
Turiu mintyje atsi-

Šalia 
kartais 
landų, 
buvusį Olympia Parke pikni-

kuriame niujorkiečiai 
mus gražiomis - smarkio
mis dainomis palinksmino. 
Ačiū jiems. Oras dėl pikni
ko buvo labai tinkamas, tai 
ir publikos daug prisirinko. 
Ypatingai buvo daug valgyto
jų. Per keletą sykių i vir
tuvę pietų metu buvau nuė
jęs, vis dar buvo pilna, šį 
kartą virėjalbuvo vyrai, dir
bo sušilę; dirbo ir moterys, 
kurios dar jėgų turi. . .

ką,

Kai pavasari LLD 7-os 
apskrities konferencijoj ne
buvo prieita prie galutinių 
tarimu, kaslink piknikų ren
gimo, tai atsibuvę du išva
žiavimai -Maple ir Olym
pia parkuose - Įvyko dėka 
tų kolonijų veikliųjų draugų.

Jei sveiki būsim, tai ir ki
tais metais gal dar galėsim 
suvykti ir ten su senais pa
žįstamais pasišnekučiuoti 
bei kitaip smagiai laiką pra
leisti^

A. KANDRAŠKA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Monika Lukštas
Rugpiūčio 21 d., suėjo treji 
mano mylima žmona. Liudžiūi

tai, kai mirė 
tekęs jos.

JONAS LUKŠTAS, 
Windsor, Conn.

Mirus

Stefanijai Sasnai
Reiškiame gilią užuojautą jos draugui Jonui 

Gužui, ir visiems giminėms Kanadoje, 
Lietuvoje ir Amerikoje.

SOPHIA ir ČEORGE STASIUKAITIS, 
Fairview, N. J.

Mirus

Stefanijai Sasnai
Reiškiame gilią užuojautą jos draugui Jonui 

Gužui, giminėms Kanadoje, Amerikoje ir Lie
tuvoje. Ilsėkis ramiai miela drauge Stefanija !

LOUISE BUTKEVICH
ELENA ir WALTER BRAZAUSKAI 

ę Hartford, Conn.

HARTFORD, CONN.

Mirus

Anna Giraitienei
nariai ragi-

S. RAINARD

Harrison, NJ
West Hudson Labor Ly

ceum Association Klubo su
sirinkimai Įvyksta kiekvieno 
mėnesio pirmą sekmadienį. 
Bet kadangi pasitaiko dviejų 
dienų šventė, kada daugelis 
narių išvažiuoja J svečius, 
tai ateinantis susirinkimas 
įvyks antrą sekmadienį, tai 
yra rugsėjo 10 d.?2 valandą 
po pietų. Nariai prašomi 
įsitėmyti laiką ir dalyvauti.

GEO. KAIRIS

HAVERHILL, MASS.

Mirus

Augustinui Večiui
Reiškiu širdingiausią užuojautą jo maloniai 

žmonai Onai, dukrai Olgai, ^artimiem giminėms 
ir jo draugams. Mums tik liko liūdėti ir ant jo 
kapo gėles padėti.

ALMA BRUWER
St. Petersburg, Fla

LOST CREEK-SHENANDOAH, PA.

Mirus

John Pacosky
Reiškiame gilią užuojautą velionio šeimai, 

giminėms, artimiesiems ir draugams.

Frances Pikunas
Amelia Matuza
Mr. ir Mrs. Thomas Fore
Mr. ir Mrs. Al Matuza
Mr. ir Mrs. Charles Naravas

Mūsų klubo narių nuoširdi užuojauta velionės 
sūnum, dukroms, anūkėliams, 

giminėms ir artimiesiems.
MOTERŲ KLUBO VALDYBA 

ir narės

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Irenai Levanienei
Brooklyn, N. Y.

Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Kancey, 
dukrai Helenai ir jos šeimai, giminėms ir 

artimiesiems.

A. H. Pagiegalai 
P. Yasilionis

A. Žolynas 
H. Žukas

' HARTFORD, CONN.

Liūdnas ir labai skaudus

PRISIMINIMAS

Juozas Žemaitis
Mirė Rugpiūčio 17, 1969 m.

sJ.
•T*

Lucy Žemaitienė
( Juozo žmona)

Mirė Sausio 6 d., 1972 m

Su dideliu skausmu širdyje prisimenu jų 
mirties sukaktis. Niekad ašaros ’ 

nenudžius nuo mano akių.

LOUISE BUTKEVICH, 
Sesuo ir švogerka
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NEW YORK!) 
NAUJIENOS
Namų statymo geležies 

darbininkai baigė streiką, 
gaudami pakelti algą po $2. 
Kitiems namų statybos dar
bininkams taipgi algos pa
keltos.

Du mėsos dyleriai nušauti 
ir du pašauti per klaidą, kai 
žmogžudys paleido šūvius i 
prie stalo sėdinčius, many
damas, kad ten sėdi gengste- 
rių nuskirtieji užmušti.

•
Policijos departamentas 

tebeveda tyrinėjimus poli- 
cistų korupcijos Pasirodo, 
nemažai policistų ima kyšius 
iš įvairių įstaigų, net ir iš 
narkotikų agentų.

Du 13 ir 14 metų vaikai, 
apsiginklavę revolveriais, 
bandė du policistus automo
bilyje apiplėšti. Apiplėši
mas’ nepavyko, abu areštuoti.

, •
50 karo veteranu sudarė < 

protesto piketą prie bedar
bių apdraudos raštinės prieš 
sumažintą bedarbiams ap
draudę. RE P.

Unijos prieš Meany
Newark. N. J. - 25 unijos 

griežtai atmetė AFL-CIO 
prezidento Meany ‘‘neutralu
mą” prezidentiniuose rinki
muose ir kviečia unijistus 
remti demokratų kandidatus.

Sudarytas unijų komitetas 
jau pradėjo rinkimų vajų New 
Jersey valstijoje. Bus su
ruošta nemaža mitingų, pa
skleista ' agitacinių lapelių 
darbavietėse ir kitose vie- 
tose tarp darbininkų.

Tyrinėjo Šiaurės 
Vietnamo padėtį
San Francisco. - Buvęs 

generalinis prokuroras 
Ramsey Clark buvo tarptau
tinės komisijos nariu tyrinė
ti amerikiečių bombardavi
mo pasekmes šiaurės Viet
name. Grižes iš š. Vietna- < c
mo jis raportavo, kad karas 
galima baigti susitarimu, 
tada ir karo belaisviai bus 
paleisti namo.

Japonų vandenyse 
, 2,000 minų
Tokijas. - Japonijos mi- 

litariniai viršininkai apskai
čiuoja, kad šiuo metu dar yra 
apie 2,000 minų Japonijos 
pakraščių vandenyse net nuo 
2-rojo pasaulinio karo.

Jungtinės Valstijos tuo 
metu nuleido į Japonijos 
vandenis apie 11,000 minų, 
kurių dalis ir dabar tebėra 
vandenyse.

Smerkia užtvankų 
bombardavimą.

Washingtonas. - Prez. 
Nixonas gavo laišką iš dviejų 
buvusių Jungtinių Tautų de
legatų, kurie smerkia Šiau
rės Vietnamo užtvankų bom
bardavimą.

Buvęs tarptautinio teismo 
teisėjas Jessup ir buvęs 
Jungtinių Tautų atstovas 
Gross laiške nurodo, kad 
Nixono administracija bando 
apgaudinėti žmones, buk už
tvankos nebombarduojamos. 
Jau įrodyta, kad daugelis 
užtvankų išdaužyta ir nema
ža civilinių žmonių žuvo.

Japonų mokslininkai 
remia vietnamiečius

Tokijas. - Japonijos 
mokslininkai, susirinkę į 
konferenciją branduolinių 
ginklų draudimui, priėmė 
pareiškimą, griežtai smer
kiantį Jungtines Valstijas už 
karo tęsimą Indokinijoje.

Mokslininkai nusitarė vi
sais galimais būdais remti 
Vietnamo liaudies kovas 
prieš Amerikos agresiją.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
WASHINGTONAS. -Jung

tinės Valstijos ir Tarybų Są
junga susitarė tęsti pasitari
mus strateginių ginklų limi- 
tacijos klausimu Šveicarijos 
mieste Genevoje.

NEW YORKAS. - AFL- 
CIO Tekstilės Darbininkų 
unija užgyrė demokratų kan
didatus. Liberalų partija 
taipgi indorsavo demokratų 
kandidatus.

BERLYNAS. - Rytų Vo
kietijoje arti Berlyno sudužo 
lėktuvas, vežęs vasarotojus 
į Bulgariją. Žuvo visi 156 
žmonės.

SANTIAGO. - Čilės Ko- 
! munistų partijos centro ko
mitetas aptarė agrarinį 
klausimą. Gen. sekretorius 
Corvalan raportavo, kad 3,- 
374 stambieji! ūkiai buvo 
pervesti žemės ūkio darbi
ninkams. Partija remia 
liaudies valdžios programą.

DENVER. - Colorados 
valstijos Darbo Taryba 27 
balsais prieš 1 atmetė Meany 
“neutralumą”, pasisakė už 

j McGoverno kandidatūrą.

NEW DELHI. - Indija mi
nėjo 25 metų sukaktį nuo ne
priklausomybės paskelbimo. 
Gavo daug sveikinimų, tarp 

i kurių buvo svarbus sveikini- 
i mas iš Tarybų Sąjungos.

Vakaras su Vidu ir
Dalia Kamaičiais

Praėjusį antradienį į New; 
Yorką atvyko Vidas ir Dalia 
Kamaičiai, kurie Clevelande 
svečiavosi pas dėdę, o da
bar jau, po šešių savaičių, 
vyks namo. Jie buvo Chica- 
goje, Omaha,St. Petersburg, 
Florida, dabar kelioms die
noms sustojo New Yorke.

A. Šalčiaus, Amerikos 
Lietuvių Fundacijos vedėjo, 
rūpesčiu Kamaičiams buvo 
suruoštas jų šokių vakaras 
labai gražioje Great Neck, 
L. I. bibliotekos salėje. Tai 
buvo surengta greitosioms, 
bet, reikia pasakyti, žmonių 
susirinko apie šimtas.

Nors čia buvo įvairių po
litinių pakraipų lietuvių, bet 
visi, kaip vienas, Kamaičių 
šokiais buvo užhipnotizuoti. 
O jie mums nepasišykštėjo 
parodyti įvairių pramoginių 
šokių, tarp jų pašoko ir kele
tą grynai lietuviškų. Šis va
karas ilgai pasiliks dalyvių 
mintyse.

Vidas ir Dalia saviveikli
ninkai, pramoginių šokių 
mėgėjai. Kaip Vidas sakė, 
tai yra jų “hobby”. Jie abu 
yra dėstytojai-inžinieriai 
Vilniaus statybos institute. 
Dalia, prie to, yra inžinierė- 
laborantė. Jie abu baigė Po
litechnikos institutą. Jie 
augina dukrelę Eglutę, kuriai 
jau suėjo dveji metai. Sakė 
Vidas, jie po kasdieninio 
darbo ir šeimo$ pareigų ban
do kiekvieną vakarą bent va
landą pasipraktikuoti.

Jų pasižymėjimai dideli. 
Lietuva gali pasididžiuoti 
dviem porom, tai Norvaišų 
(vyras ir žmona, abu gydy
tojai) ir Kamaičių. Kaip 
vieni, taip kiti daug laimėji
mų yra parsivežė iš šokių 
konkursų, kurie vyksta gana 
plačiai Europoje. Abi poros 
dalyvavo Berlyne, Pragoję, 
Varšuvoje, Belgrade^ Leip
zige, Dresdene ir daugelyje 
vietų Tarybų Sąjungoje.

štai ' ne taip seniai įvyko 
Maskvoje pirmos sąjunginės 

1 pramoginių šokių varžybos, 
j Ten dalyvavo rajoninių sri- 
: čių šokėjai visos Tarybos 
Sąjungos, net 91 pora,kiek
viena išrinkta savo vieti
niuose konkursuose. Žino- 

| ma, dalyvavo ir Lietuvos 
i Norvaišos ir Kamaičiai, ir 

-abi poros laimėjo prizus 
net trijose grupėse šokių.

Leipzige Kamaičiai lai
mėjo pirma vietą tarptauti
nės mugėsyšokių konkurse. 
Ten šokėjų dalyvavo iš 10 
Europos šalių 16 porų. Ber
lyne “šoka Europa” konkur
se jie taipgi tapo prizinin
kais.

Niekad nepamiršiu kon
kursų, įvykusių Kaune. Man 
teko laimė dalyvauti šiuose 
konkursuose net du kartus. 
Mūsų Norvaišos ir Kamai
čiai abiejuose konkursuose 
pasirodė puikiausiai.

Kamaičiai išvyksta namo 
rugpjūčio 25 d. Jie prašė 
perduoti visiems “Laisvės” 
skaitytojams jų pačių ir pa
žįstamų iš Lietuvos geriau
sius linkėjimus tęsti mūsų 
užbrėžtą darbą ir mums pa
linkėjo geros sveikatos. Pa
prašiau jų perduoti mūsų pa
žangiųjų žmonių linkėjimus 
Lietuvos draugams.

Atsisveikinome su ta min
timi, kad turi neužilgo ateiti 
toks laikas, kad visi Ameri
kos ’ lietuviai gaus progą pa
sidžiaugti Lietuvos meni
nėmis jėgomis, išgirsti jų 
dainas, pamatyti jų šokius, 
vaidinimus ir kitus meninius 
renginius.

IEVA MIZARIENE

Tarp lietuvių
Rugp. 18 d. laidoje buvo 

pažymėta, kad į Lietuvą iš
vyko Josephine Augutienė. 
Gauta žinia, kad dėl techniki
nių kliūčių Josephine neišvy
ko su grupe rugp. 11 d. Ji 
išvyks rugp. 31 d.

Beje, rugp. 11 d. grupėje 
išvyko į Lietuvą solistas- 
aidietis Augustas Iešmantą. 
Gaila, kad anksčiau apie jo 
išvykimą nebuvo pranešta.

The coupon below entitles you to .

$50.00 OFF
on every order for a

ZHIGULI-VAZ-2101
purchased for your relative in U.S.S.R. for the 
coming holidays. This special discount is offered 
in order to acquaint the public with this exceptional 
Fiat-styl car, now in great demand in U.S.S.R. Bring 
this coupon to us or any of our branches or affiliates 
and receive your discount.

Prisiminimų vakaras 
apie vienuol į

Kaunas. - Respublikinis 
literatūros muziejus Kauno 
centrinėje bibliotekoje buvo 
suruošęs prisiminimų vaka
rą apie literatūros klasiką 
Antaną Vienuolį. Rašytojo 
sūnus S. Žukauskas, garsus 
respublikoje buriuotojas, 
pasakojo, kad jo tėvas buvęs 
vienišas, mažai su kuo ben
dravo, mažai kur svečiavosi, 
daug skaitė, o, kėlęs 6 vai. 
rytą, rašė, ęaisė savo rank
raščius, perdirbinėjo netgi 
spausdintus kūrinius.

Atgimsta paveikslas
Vilnius. - Dažnas praei

vis, stebėdamas Vilniaus se
namiestyje restauruojamus 
objektus, pasidžiaugia, kaip 
jaunėja senieji sostinės mū
rai, tarsi nusibraukia amžių 
dulkes.

Nebe pirmą mėnesįdengia 
pastoliai Bernardinų bažny
čią. Kiekvieną rytą kartu 
su statybininkais čia ateina 
dailininkai - restauratoriai 
Gražina Samuolytė ir Bro
nius Uogintas. Jų laukia lė
tas, kruopštus, daug atidu
mo, kantrybės reikalaujantis 
darbas - restauruoti vakari
nio fasado centrinę nišą.

šiek tiek istorijos. Minė
tą Bernar,dinų bažnyčios nišą 
1856 metais buvo pavesta 
nutapyti vienam žinomiausių 
to meto Vilniaus tapytojų 
Kanutui Ruseckui (1800- 
1860). Dabar laikoma, jog 
tai vienintelis ir unikalus 
žinomas K. Rusecko dekora
tyvinės sieninės tapybos kū
rinys. K. Rusecko kūryba, 
atstovaujanti lietuviškojo 
romantizmo mokyklai, uži
ma reikšmingą vietą lietuvių 
kultūros istorijoje.

Laikui slenkant, paveikslą 
paveikė atmosfera, jis nyko, 
trupėjo. Kūrinį buvo nutar
ta restauruoti. XX amžiaus 
pradžioje nežinomas amati
ninkas dažytojas remontavo 
K. Rusecko nutapyta pa
veikslą. Deja, kūrinys įgijo 
pigų natūralistinį pobūdį, di
sonansu išiskiriantį iš viso 
vakarinio bažnyčios fasado.

Dabar restauratoriai nu
valo nuo K. Rusecko paveiks
lo vėlesnį užtapymą ir kūrinį 
konservuoja. Visi darbai 
atliekamų vadovaujantis nau
jaisiais moksliniais tyri
mais. Pastato fasadas ne
trukus sužėrės visu grožiu.

* ...........- ........... ...................................................■■■■....................

Su rašytoju A. Vienuoliu 
artimai bendravo Kauno 2- 
sios vidurinės mokyklos mo
kytoja O. Dabrilaitė ir 
anykštietisi mokytojas T. 
Glodas. Jie iškėlė rašytojo 
meilė gamtai, prisirišimą 
prie savo gimtines, ra
šytojas daug keliavęsir 
pėsčiomis, ir valtimis 
upėmis. Su nedideliu 
burlaiviu nuplaukė nuo 
Anykščių Šventąja-Nerimi- 
Nemunu -Mariomis-Baltijos 
jūra iki Šventosios, kurios 
metu patyrė neišdildomų įs
pūdžių. Keliaudamas ben
dravo su žmonėmis, rinko 
padavimus ir kitą tautosaki
nę medžiagą, todėl jis ir pa
rašė tiek daug padavimų ir 
legendų.

Kaip rašytojas padėjo for
muotis materialistinei pa
saulėžiūrai, prisiminimus 
pasakojo nemažai su A. Vie
nuoliu bendravęs Vilniaus 
mokytoji! namų direktorius 
B. Jauniškis ir Respublikinio 
literatūros muziejaus dar
buotoja M. Macijauskienė.

Prie A. Vienuolio dramos 
veikalų “Prieblanda”,“Tvir
tovė” labai daug dirbo Kauno 
dramos teatro direktorius 
A. Mackevičius. Jis pažy
mėjo, kad rašytojas ne vi
sada, noriai sutikdavo su jo 
ir kitų aktorių bei režisierių 
pastabomis, jas taisydavo 
labai apgalvodamas, kūry
biškai. E. Mieželaičio poe
mėlę “Duonos ir žodžio”, 
skirtą A. Vienuoliui, de
klamavo Kauno mokytojų 
namų liaudies teatro aktorė 
I. Leonavičiūtė.

B. LARASAITIS

Why the Communist Party 
runs its own candidates ?

GUS HALL and JARVIS TYNER
Communist candidates for President and Vice-president

Not only new faces but new solutions to crucial pro
blems are being demanded by millions of people in the 
election campaign this year. These millions have been 
in mass movement for the past decade of crises and 
have participated in every action, in strikes, demonstra
tions. meetings, delegations, and all forms of struggle. 
They are victims of the criminal U.S. war in Indochina, 
of the war policies and domestic crises.

They want an end to war. racism and repression, to 
.poverty, inflation and unemployment. They call for an 
end to the policies of greater disaster and want a new 
course in domestic affairs and in foreign relations. 
They want to turn the country away from its present 
dangerous and reactionary direction. They want to build 
roadblocks that will halt and disperse the forces of the 
ultra-Right and fascism.

These movements had their reflection in the Demo
cratic Party primaries and at the Miami Convention 
They influenced the convention and are going to influ

ence the election campaign
But they did not remake the Democratic Party in 

any fundamental way; they did not change its class 
base. They demand that elections be meaningful and 
relevant to the needs of the people.

To expect the Democratic Party to tackle the power 
of monopoly in any serious way is.to have illusions as 
to who is in control of what in the relationship of mono
poly capital to the Democratic Party and the two party 
system.

(From the statement of the Political Action Commission 
of the Communist Party, U.S.A.)

"Laisvės” 
Direktoriams

Prašome visus direkto
rius įsitėmyti. Reguliario 
susirinkimo diena atidėta šį 
mėnesį į ketvirtadienį, rug
pjūčio 31 d., 2 vai. po pietų. 
Tai darome todėl, kad kai 
kurie direktoriai dalyvaus 
Chicagoje suvažiavimuose ir 
vargiai galės suspėti grįžti 
iki pirmadienio.

SEKRETORE

LDS 1 kuopos 
susirinkimas

įvyks rugsėjo5d., 2valan
dą po pietų, “Laisvės” salė
je, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Park.

Bus mūsų kuopos delegatė, 
grįžus iš LDS Seimo. Ji 
išduos įdomų raportą iš įdo
maus seimo. Visiems mūs 
kuopos nariams bus naudinga 
išgirsti jos raportą. Būki
te!

SEKR. A. GILMAN 
(49-50)

Sveikina
Miela Lilija! Aš dabar 

svečiuojuosi kaipo turistė po 
Balkan valstijas. Ši korta 
yra iš Bulgarijos. Čia labai 
gražu. Sveikinu tave ir ki
tus “Laisvės” štabo narius. 
Mildred Friberg. (Mildred 
buvusi “Vilnies” knygvedė. 
Ačiū už sveikinimą iš taip 
toli. L. K-tė).

Mirė
Po ilgos ligos mirė brooL- 

lynietė Blanche Žilinskienė, 
šią žinią pranešė velionės 
anūkė Sandra (po laidotuvių). 
Velionės liūdi dukros Mary 
ir Aldona, sūnus Thomas, 6 
anūkai ir 12 proanūkių .

šūkiais, žygiuoja į demonstraciją Centraliniame nance

I This coupon entitles i Rush your order for deli-
I bearer to a cash discount very before the holidays,

of $50.00 on the pur-
I chase of a ZHIGULI au- . PODAROGIFTS, INC.
Į tomobile. Offer expires I 240 Fifth Ave.

Nov. 30, 1972. | New York, N. Y. 10001
I PODAROGIFTS, INC. Tel. (212) 685-4537




